
������� ��	�
����� ��
������ ��
������ 
���	��� ���
��� �
��� 


 ا�����ـــ������ ������ 
 ا����� ا����
 و����� ����اه�

ñ†bß@òîàîÜÈm@ñ†bß@òîàîÜÈm@ñ†bß@òîàîÜÈm@ñ†bß@òîàîÜÈmòîöbí�îÐÛa@âìÜÈÛaòîöbí�îÐÛa@âìÜÈÛaòîöbí�îÐÛa@âìÜÈÛaòîöbí�îÐÛa@âìÜÈÛa@
ðìãbrÛa@áîÜÈnÜÛðìãbrÛa@áîÜÈnÜÛðìãbrÛa@áîÜÈnÜÛðìãbrÛa@áîÜÈnÜÛ@


�	 �����ــــــ� 
�� أ
���ة ا������ ا�����ي	ة�

 ه�&% ا��$#�" !�� ��	: إ�	اد

 ا�45ا�"– ا�3"اش–0�رع أو,د 
�	ي ا�+�*.4
dz.edu.infpe.www://http: ا� �89 ��7 ا,��"�6
dz.edu.contact@infpe:ا�;"�	 ا:���"و��



 الفھـــــــــــــــرس

الصفحةالموضوع

9 مقدمة

 14 مدخـــــــــل: الفصــــــــل ا�ول

 14ـ ديناميــــة السلـــــــوك1

14ّالتكيــــــف.1ـ1 

 15 مفھوم الحاجـــة.2ـ1

 15 مفھوم الحاجـــة- 

 15 حاجات ا�نسان- 

 18:السلــوكمفھـوم.1-3 

 18 ادة التكيف ا'ليةإع– 

 19 بروز المشكلة:ا'لية إعادة التكيف غير- 

 20 الحاجة وا1ھتمام- 

 20 النشاط الكيفي- 

 21 مفاھيم خاطئة حول ا1ھتمام.1-4 

 25ّـ التصورات ا>ولية عند الت:ميـــــذ2

 25 مفھوم التصــــــور.2-1 

 25 تعريف التصور- 

 25اتمنشأ التصور- 

 27 أمثلة مدرسية في العلوم الطبيعية- 

 27 آليات تشكل التصورات.2-2 

 27 ا1ستنتاج-1 

 27 الحصر.2 



 27 ا1تساع.3

 27 التعميم.4 

27 إقامة ع:قة مشتركة.5 

 27 تقنيات جمع التصورات.2-3

 28 ا1ستبيان الكتابي 

28 الرسومات البيانية 

 28 الرسومات*

 28 التقنيات التجريبية* 

 28 وضعيات القسم* 

 28 أمثلة عن التصورات ا>ولية 

 28 تصورات المتعلمين تحليل* 

 30يمـاھـالمفـ3

 30اتــــتعريف.3-1 

 30 أھداف تعلم المفاھيم.3-2 

 31 عملية بناء المفھوم.3-3 

مع النمو.3-4   31 تغيرات المفاھيم

 32 اتيجية تدريس المفاھيم وفق النموذج المعرفيإستر.3-5 

 34م ــــأنواع المفاھيم.3-6 

 34 المفاھيم الوصلية.1 

 34 المفاھيم الفصلية.2 

 34 المفاھيم الع:ئقية.3 



35 

 

 اكتساب المفاھيم.3-7

37 تدريس المفاھيم.3-8

 37 �دراكا.1

 38ةـارنـلمقا.2 

واا.3   39 لتحقق منه 1ستنتاج

 40د ـــــلتجريدا.4 

 40م ـــــالتعميم.5 

 41 لمراحل ا>ساسية 1كتساب مضمون معرفي.3-8 

 41 جمع المعلومات 

 41 تنظيم العناصر 

 41 البحث عن التسميات 

 41 لكشف عن الفئاتا 

 41 التحقق 

 42 بيداغوجيــة حل المشكــ$ت:الثـانــيالفصــل 

حلـ1  42 ا�جراءات العامة:المشكـ:ت بيداغوجـية

 42 تنظيم وضعية إشكالية.1-1 

 42 بلورة ا1ھتمام.1 

 43 تخصيص ا1ھتمام.2 

 44 تنظيم وضعية ا1نط:ق.3 

 45 صياغة المشكل.4 

 46 أنواع المشك:ت.5 

 48 إجراءات حل المشكلة.1-2 

 49 استكشاف الوضعية ا�شكالية.1 



و اكتشاف المشكل.2  50 البحث

 52 إصدار الحل.3 

53)بيداغوجية المحاولة والخطأ( إجراءات حل وضعية إشكالية ذات بنية ضمنية.3ـ1 

و الخطأ العشوائية أو الت.1  53سُّملالمحاولة

 53 المحاولة والخطأ المنظمة.2

53 صياغة الفرضيات 

 54 اختبار الفرضيات

 54 اءات البحثإجر.3

 56 إعادة ھيكلة الوضعية.4

 58 ا�شكالية-ـ تعليم العلوم الفيزيائية عن طريق الوضعيات2

 58 المقاربة ا1ستقرائية في التدريس.2-1 

 58 نقد النموذج ا1ستقرائي: كيف يتم تقديم درس وفق ھذه الطريقة؟.-1 

 59 ما الھدف من ھذه الطريقة؟.2 

ھو.3   59 موقف التلميذ أمام ھذا العرض؟كيف

 59 ماذا نضع في أذھان الت:ميذ؟.4 

؟.5   60 مـــاذا حدث

؟ إلىكيف ينظر التلميذ.6   60 ھذا النوع من التدريس

؟.7   61 ما ھي عيوب ھذه المقاربة

 61 من أجل مقاربة حقيقية تبني المعرفة العلمية.2-2 

 61 المبادىء.1 

 61 ا�شكالية كأداة تعليمية م:ئمة-الوضعية.2 

ھو   62 النموذج الذي ي:ئم الت:ميذ؟ـ ما

؟  يُعد ا>ستاذ الوضعية  63ـ كيف



؟ـ  63 كيف يواجه التلميذ

؟   63ـ كيف يبني التلميذ معارفه العلمية

؟-ما ھي الوضعية.3  64 ا�شكالية

 64 أسس البناء-1

ا.2   65 ا�شكالية-لوضعيةمواصفات

65 صياغة المشكلة.3 

؟–كيف تبنى الوضعية.4  66 ا�شكالية

 67 نماذج تطبيقية في العلوم الفيزيائية:الثـالثالفصـل 

؟–ـ كيف نقود وضعية1  67 إشكالية

 67 من أربعة مراحلنموذج* 

 70 نمـاذج تطـبيـقـيةـ2 

في1   70 باء الكھرـ تقديم مثال

في-2   76 التفاع:ت الكيميائية:الكيمياءمثال

 81 الخاتمة

 85 المراجع
 



������� 	
���
 ������ ��������������� ���
 � 9

ـةالمقـدم
إن منظوم��ة التك��وين س��عت م��ن خ���ل أھ��دافھا العام��ة إل��ى دع��م الفع��ل الترب��وي ل��دى فئ��ة

و مازال��ت الجھ��ود قائم��ة ل��دفع وتي��رة التك��وين نح��و المزي��د م��ن الفعالي��ة تماش��يا م��ع.ا&س��اتذة

 المنظوم����ة مباش����رة عل���ىالتط���ورات الحاص���لة ف����ي ك���ل المي����ادين الت���ي لھ����ا انعكاس���ات

:بھذه ا&ھداف نذكروتذكيرا.التربوية

تحضير ا&ساتذة للمستجدات التي مست المن�اھج التعليمي�ة ومتطلباتھ�ا م�ن مقارب�ات-

و مداخل تربوية التي تستوعب ھذه التغيرات بشكل م�ئم .منھجية

و اس�تثمار الم�صادر المتنوع�ة للمعلوم�ات- لترقي�ة إثارة القدرة عل�ى التك�وين ال�ذاتي

ا&( التك��وين البين��ي أش��كال  ا<يج��ابي ب��ين مختل��ف ال��شركاءل، والتعام��س��اتذةب��ين

)المھتمين بالفعل التربوي

و ال��تحكم أكث��ر ف��ي- ّتنمي��ة الق��درة عل��ى الت��صرف بفعالي��ة ف��ي الت��دخ�ت التربوي��ة

و البيداغوجي��ة لت��سيير الن��شاطات التعليمي��ة ّالتعلمي��ة بوجاھ��ة آخ��ذا/الكف�اءات المھني��ة

ب و بعين ا<عتبار كل الضغوطات المرتبطة خصائص المتعلمين وا&ھ�داف المتابع�ة

.البيئة المدرسية

الدراس���ة(ّإن حاجي���ات التك���وين ل���دى ا&س���اتذة ت���م التعبي���ر عنھ���ا ف���ي كثي���ر م���ن المناس���بات

ول)2002التشخيصية جوان   تعد محصورة في الجانب المعرفي الذي يمكن التكفل ب�شكلم،

ا&دوات البيداغوجي�ة الت�ي تع�الج انصب اھتمامھم أكثر إل�ى البح�ث ع�ننمن ا&شكال، ولك

دروس العل��وم(م�شك�ت قائم�ة لتوظي��ف ن�اجع للم�سعى التجريب��ي ف�ي بن�اء المعرف��ة العلمي�ة 

و الطبيعية  و متطلبات التح�ول) الفيزيائية م�ن منط�ق وتخطي إشكالية الدافعية لدى الت�ميذ

.التكوينالتعليم إلى منطق 

تربويا ومخططا للتكوين يتضمن بعض ا&فكار ا&ساسيةّلذا قدرنا أن تكون ھذه الوثيقة سندا

لبيداغوجية تعتمد على اIشكاليات، تتمحور حول ا&نوية الشائكة الت�ي تعت�رض بن�اء بع�ض 

المفاھيم ا&ساسية في تدريس العلوم التجريبية محاولين العودة إلى أھمية التجربة الت�ي يق�وم 
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المتعلمين من بناء معارفھم الخاص�ة بنظ�رة بنائي�ة بھا ا&ستاذ أو الت�ميذ ودورھا في تمكين

عن"بياجيه"حيث يرى.التربيةو علماء النفستستند إلى مساھمة  أنه كلما تعلم الت�ميذ أكثر

حيبيئتھم أصبح تكيفھم  بثأفضل، الذي يحصل عن�دما يتمث�ل الف�رد خب�رة"التوازن" سماھا

و يكيف بناءه المعرفي السابق لھا إذ تنمو  و تتطور لتندمج مع البنيات معينة البنيات الفكرية

.السابقة

اس��تنتاجية-وف��ق مقارب��ة افتراض��ية" بيداغوجي��ة ح��ل الم��شك�ت"و الموض��وع المقت��رح ھ��و

ّتسعى لوضع التلميذ أمام وضعيات تعلمية حقيقي�ة ن�شطة يتوص�ل ع�ن طريقھ�ا إل�ى الحق�ائق 

م�ن ا<س�تق�لية لتنمي�ة قدرات�ه عل�ى العلمية م�ع اكت�ساب اس�تراتيجيات ال�تعلم الم�ئم�ة بن�وع

.المستوياتكثير من 

:ھيومفاھيم ھذه المقاربة تدور حول أفكار أساسية

و ا<نط�ق السابقة لدىضرورة الكشف عن التصورات القبلية أو المفاھيم*  الت�ميذ

أن<<":1968-أوزب��ل دافي��د"يق��ول.إش��كاليةمنھ��ا لبن��اء وض��عيات م��ن الملف��ت للنظ��ر

إفاھيم السابقة مقاومة تكون الم  ع�دم ال�وعي بالمف�اھيم ال�سابقة ق�د يك�وننل�نقراض،

و ا<حتفاظ بھا .>>أكثر عامل منفرد يحدد اكتساب المادة العلمية

و ع�قتھا بموضوع ا<ھتمام*  تنشيط الحاجات التي يمكن استغ�لھا بيداغوجيا

و/الھدف*  دوره في بناء الوضعية اIشكاليةالحاجز

ر التجربة والبحث التوثيقي في اختبار الفرضيات التي من الضروري أن يقدمھادو*

 الت�ميذ

 دور ا&ستاذ الذي يساعد الت�ميذ على التعلم الذاتي*

و العم��ل عل��ى تن��شيط التف��اع�ت ب��ين الت�مي��ذ لتنمي��ة* برمج��ة الن��شاطات الفوجي��ة

 المواقف العلمية 

يأھمية التقويم في جانبه التكوين*

:التاليةويتضمن المستند على المحاور
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و التصورات القبلية عند الت�ميذ-  مدخل حول المفاھيم ا&ساسية التي تخص المفھوم

 مفاھيم حول الحاجات والتكيف وع�قتھا ببيداغوجية حل المشك�ت-

 اIجراءات العامة لبيداغوجية حل المشك�ت-

و سيرور-  تراتيجية تعليمية العمليات كاسةنموذج بمراحل للطريقة

)فيزياء، كيمياء، علوم(نماذج تطبيقية لبعض الدروس-

:الكفاءات المنتظر تحقيقھا في نھاية مخطط التكوين
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:المعرفيالخاصة بالجانب•

و–المف��اھيم: ـ!! التع!!رف عل!!ى الم!!صطلحات الخاص!!ة ب!!ـ الت��صورات ا&ولي��ة ل��دى الت�مي��ذ

 وتوظي���ف ھ���ذه اIش���كالية،-الوض���عية- اIن���ساني���ف عن���د ال���سلوك وآلي���ات التك-ت���شكلھا

 المصطلحات بشكل واع

و إجراءاتـ التعرف على  حل وضعية إشكالية وتوظيفھ�ا ف�ي بن�اء وض�عيات تعلمي�ة

:Wھذا للتمكن من

 الحاجز/ الھدف تحديد-

 توظيف وضعيات تسمح بابراز التصورات ا&ولية عند الت�ميذ-

 السؤال/اIشكالية طرح-

و التنبؤ بھا صياغة-  الفرضيات

 اختبار الفرضيات بالطريقة المناسبة-

 الحل تقويم-

-و الن��شاطات التعليمي��ةالنظري��ات التربوي��ة الكائن��ة ب��ينـ�� التع��رف عل��ى ا<رتباط��ات

 التعلمية

و• :ّ التعلموتسيير وضعياتالخاصة بتنظيم

و الت��دريس عل��ى محتوي��ا� وتحويلھ��ا إل��ى التعل��يمتالتع��رف ف��ي م��ادة التخ��صص

ّكفاءات تعلمية

 من ھذه التصوراتإط�قااستكشاف التصورات ا&ولية للت�ميذ والعمل�

و حواجز التعلم لبناء أھداف تعلمية�  العمل انط�قا من أخطاء

التخطيط للعمليات التعلمية قصد تجاوز حواجز ال�تعلم باس�تخدام بيداعوجي�ة ح�ل�

 المشك�ت

و بناء وضعيات- و قريبة من اھتماماتھمإشك- تصور  الية تناسب مستوى الت�ميذ
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 تقويم تعلم الت�ميذ في وضعيات تعلمية في مقاربة تكوينية-

 الخاصة بتسيير النشاطات التعلمية*

 إثارة الرغبة في التعلم لدى الت�ميذ-

و م�ع كام��ل الق�سم وف��ق-  تنظ�يم الن�شاطات التعلمي��ة وف�ق عم��ل ا&ف�واج الم��صغرة

 اقف التعلميةتطور المو

 القسم/ تسيير عدم التجانس داخل الفوج-

و في الوقت المناسب للت�ميذ في حالة صعوبة-  العمل على تقديم الدعم المناسب

و أشكال التعليم البيني-  تنمية التعاون بين الت�ميذ ضمن الفوج

ل مدخ:ا-ولل الفص
 دينامية السلوكـ1

فُــّ التكي.1ـ1
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ف بإمكانه أن يعطينا تفسيرا لسلوك الكائن الحي، أسبابه، وإجراءاته، ويتمّ إن مفھوم التكي

محاول��ة الف��رد،"ف عل��ى أن��هّالتكي��" كل��ود برن��ار"ف ب��ين الك��ائن الح��ي وبيئت��ه، يف��سرّالتكي��

ا يسعى إلى المحافظة على كيانه، في حالة م�ن الت�وازن م�ع ھ�ذا المح�يط،ّباعتباره نظاما حي

".ن منسجما مع توازنه الداخلييكو

دة فع�لّ، ويتفاع�ل معھ�ا ك�ر)الخارجي�ة والداخلي�ة(فالكائن يتلقى باستمرار مؤثرات من بيئته

أالمثيراتفإذا كانت ھذه. طبيعية أنتسلبية فإن الذات تبدي نشاطاو مؤذية دّح�تحاول مع�ه

أنتط تعوي�ضيل من ھذه التأثيرات، فھو نشاّعدتأو متح�اول أي،ع�ه عل�ى الت�وازنح�صل

فية الدائم�ة دوام الحي�اة نف�سھا،ّوما الحياة إ< سلسلة من ھذه اIجراءات التكي.فّإحداث التكي

.توقف عنھا الحياةي، والتي) بيئة-فرد(ر عن التفاعل بين الفرد والبيئةّوھي تعب

ال) نسبي(ف بنجاحّ التكيّفإذا ما تم ّحي�اة وإذا م�ا ت�مفإنه يحصل التوازن والرضى واستمرار

فّم ھ��ذا التكي��ّ ل��م ي��تاوالحرم��ان، وإذد فتك��ون حال��ة الم��رض والحاج��ةّب��شكل ص��عب أو مت��ر

).الموت(فيحدث الزوال وا<نقراض

ف يكون إما بإزالة أسباب ا<نزعاج والقلق والحرمان مث�، إي التأثيرّوالبحث عن ھذا التكي

م ف�ي م�ستويات مختلف�ةّوق�د ي�ت. رات والتأقلم معھاعلى البيئة الفيزيائية أو القبول بھذه المتغي

فّوالتكي�) بيئ�ة فيزيائي�ة، اجتماعي�ة(�ت معقدة &ن متغيرات البيئ�ة مختلف�ة ومتنوع�ةّوبتدخ

.يصير أكثر تعقيدا وصعوبة

ةـالحاج.2ـ1
 مفھوم الحاجة-
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ع��دم، مجموع��ة م��ن الحاج��ات، أي مجموع��ة م��ن وض��عياتّ ل]ن��سان، ك��أي ك��ائن ح��ي

ف مع بيئته، وھو يحاول أن يتجه ويحصل على حالة التوازنّالتكي

< ت�دوم، بمعن�ى أن�ه س�رعان م�اةالمنشود زول ليج�د الف�ردت�، وھي حالة مثالي�ة &نھ�ا ع�ابرة

نفسه ف�ي حال�ة بح�ث ع�ن ا<س�تقرار م�ن جدي�د، وھ�ذا طبيع�ي &ن متغي�رات البيئ�ة الطبيعي�ة 

. ليست ثابتة(…،طش، العع الجو،حرارةطقس،(والنفسية 

ُيّإن حالة عدم التكي أوف خت�ل في التوازن عند اIنسان لذا نجده في حالةإنظر إليھا كنقص

)…الحاجة للماء، ل^كل، للعمل( Iعادة التوازن،سد ھذا النقصلبحث 

:ا2نسان حاجات-

: عند اIنسان مستويين من الحاجاتّنميـز

سد وھي الحاجات:ا&ولية الحاجات* &ن حياة اIنسان. ھاّ ا&ساسية، ومن الضروري

 ...)،التناسلالطعام، النوم،(الذاتحفظوتتوقف عليھا، مثل الحاجات البيولوجية

 ت��تم بطريق��ة غي��ر تلبيتھ��ا&ن وھ��ي تف��صيل للحاج��ات ا&ولي��ة،:الثانوي��ة الحاج��ات*

أور أو مبرمج، وھي أكث�ر مرون�ة ويمك�ن تلبيتھ�اّمباشرة، بشكل متطو كلي�ة أو جزئي�ا

ب و مظ�اھر الثقاف�ة( يمكن القبول ببعض التلبية الرمزية لھ�التأجي�، و التقالي�د الع�ادات

.)عند كل مجتمع

< تح��صى  لك��ن يمك��ن اIش��ارة إل��ى بع��ضھا ونخ��ص بال��ذكر،إن حاج��ات اIن��سان

ھ���ذه الحاجي���ات إل���ى ثماني���ة وھ���ي) Rath)1967 ح���دد حي���ثحاج���ات ا&طف���ال

):الحاجات الفسيولوجية ا&وليةباIضافة إلى(

 الح��صول عل��ى الم��أوى، م��صدر المعي��شة والطع��ام:ا<قت��صاديالحاج��ة إل��ى ا&م��ن)1

.، الراحة <ستعادة الطاقة والحيوية)شغل، دخل مالي(

.ا&من والطمأنينة وا<بتعاد عن مصادر القلق والخوف أي ا&من النفسي)2
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بالذنب، أو ارتكاب خطأ، وقد تنتج ھذه الحال�ة عدم الشعور: التحرر من عقدة الذنب)3

عندما يشعر أنه أخفق في القيام ببعض المھام التي تتجاوز قدراته، و< يغف�ر لخطئ�ه 

.مع أن له الحق في المحاولة بكل حرية واطمئنان

ت�ه،ّ إن ھذا ا<نتماء جزء من ھوي:اجتماعيالحاجة ل�نتماء إلى مجموعة إلى محيط)4

ا<إن ھذا الحق  ُيفي انتماء إلى الجماعة خت�ف والظھور بالشخ�صيةIكمل حقه في

.المستقلة واعتراف ا_خر له

 وھي حاجة أساسية عند الطفل خاصة من طرف الراشدين:ول�عتبارالحاجة للحب)5

، وك�ذا ا<عتب�ار والتق�دير، فھ�و بحاج�ة دوم�ا إل�ى تق�ديم ص�ورة)ش�دينلراوا&بوين(

.من طرف ا_خرين) مام به واIعجابكا<ھت(عنه إيجابية

ر والنمو، بينما اIخف�اق ھ�و التقھق�رّحالة التطول إن النجاح ھو تأكيد:للنجاحالحاجة)6

.وموا<تھمو الحاجة ل`خرين والعودة إلى حالة الضعف

ُيُي:ل�حترامالحاجة)7 ُيستھان بقدرات�ه و< ُي�حترم كشخص و< ّح�طستخف بذكائ�ه و<

< يك�ون ف�ي غي�ر محل�ه وعلي�ه من قيمته ف�ضلُي بأي شكل من أش�كال التأني�ب ال�ذي

.ل رأي ا_خرينّتقبو أشكال التواصل مع ا_خرين، التفاعل معھم، قبول رأيه 

.مه، فھم ا_خرين لهّ فھم ما يحيط به، فھم ذاته، فھم موضوع تعل:للفھمالحاجة)8

م وأھ�م ھ�ذهّكوسائل مثي�رة لل�تعلوفي المجال البيداغوجي، يمكن رؤية ھذه الحاجات

المثيرات ھي التي تجعل المتعلم في حالة دائمة للفھم أو في حالة تتجدد فيھ�ا الرغب�ة

.Rليّموشي.ر"للفھم دوريا، يشير  Muchielli"إلى ھذه الحاجات كالتالي :

أو- يري�دو فھ�، الطفل إلى ك�ل م�ا ھ�و جدي�دّتشد وھي الجاذبية التي:الفضول الحاجة للفھم

 فنج�ده ف�ي محاول�ة استك�شاف المح�يط تح�دوه،أن يعرف ما يحيط به، عل�ى ا&ق�ل ك�ا_خرين

ويالرغبة إلى المزيد من معرفة الحقيقة، وھي صفة ي�فّل أحد أش�كال التكّمثتمتاز بھا البشر

.الطبيعية عنده
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إل�ى اIنسان يح�اول تج�اوز ال�صعوبات، يري�د أن ي�نجح ف�ي مھمت�ه لي�صل:الذاتي النجاح-

 بذل الجھد والمثابرة، وا<لتزام ف�ي العم�ل وا&داء، ون�رى إلىللنجاح الحاجة الھدف، فتدفعه

 ال�سلوك ل�دى دينامي�ةفي ھذا السلوك محاولة لتحقيق ال�ذات، وھ�ي حاج�ة أساس�ية تعب�ر ع�ن

رفع م�ن معنوي�اتياIنسان &ن النجاح، مھما كان شكله ومستواه، يعزز القدرة على النشاط

.ويكسبه ثقة بنفسهصاحبه 

الحاجة لمعرفة مستوى قدراته وكفاءته بالنسبة ل`خرين، وتقدير المستوى:الذاتي التقويم-

ماّمن النجاح الذي يصل إليه والمعلومات التي يتحصل عليھا ح�ول أدائ�ه ت�شكل ع�ام� م�دع

.لدافعيته

ي ض��رورية بطموح��ه، وھ��ووھ��ي مرتبط��ة بم��ستوى تطل��ع الف��رد:ال!!ذات الحاج!!ة لتحقي!!ق-

ي لھ�ا ع�ق�ة بھ�ذه الحاج�ة ا&ساس�ية ل�دىّففكرة النمو والتقدم والرق�. ھاّح شخصيته ونموّلتفت

 ف�ي رف�ع الدافعي�ة، ي�ساھم فھ�ذا،ا متقن�، عم��ة أو معنوي�ة مادي�مھم�ةاIنسان، فعندما نحق�ق

والعكس صحيح، فإن اIخفاق في إنجاز مھم�ة أو توقف�ه &س�باب خارجي�ة م�ث�، تت�رك لدي�ه

.حالة من اIحباط وا&لم

ي�ساعد عل�ى) مع أن مفھوم الفائدة ھنا ن�سبي(ة ما،ّإن إدراك الفائدة لمھم:لفائدةاسّ تحس-

وھاIقدام وبذل الجھد . مرتبطة بالمنفعة التي قد يجنيھا الفرد من المھمة التي يقدم عليھاي،

 بھا ضروري لتجنيد طاقة إن اIدراك الواضح للھدف من المھمة التي يقوم:الھدف إدراك-

.مهّ لموضوع تعلّالمتعلموجھد

 س�ھولة المھم�ة الت�ي ھ�و ب�صدد القي�ام بھ�ا، إمكاني�ة تج�اوز العقب�ات،سّإن تحس:السھولة-

خوض�ه، تق�دير الجھ�د لح�ل الم�شكلة، ا<طمئن�ان إل�ىيا&لفة التي يشعر بھا في المجال ال�ذي

أو مقداربياالخبرة المكتسبة، كلھا عوامل تجعله يقدر نس  وبالت�الي تك�ون،ال�صعوبة السھولة

.مبا<ةّعام� أساسيا في تجنيد طاقته، واIقدام بثقة أو العكس، العزوف أو ال�

قي-  إن الفرد الذي ينتمي إل�ى جماع�ة، جماع�ة عم�ل، تفكي�ر،:الجماعةمّ ضغط ا<متثال إلى

ع ھن�ا ھ�و ھ�دفّماعة، فالھ�دف المتب�م التي تتبناھا الجّه وفق القيّيجد أن نشاطه يتحدد ويتوج
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 لھذه القيم، التي تختلف باخت�في< شعوروھذا يعود إلى ضغط. الجماعة، وليس شخصي

.خصائص الجماعة وسياق العمل

 إن ھذه الحاجات ا&ساسية لدى اIن�سان، ول�دى الم�تعلم بالخ�صوص، يمك�ن تلخي�صھا ف�ي-

ة التي ھو بصدد القي�ام بھ�ا، أي الد<ل�ة الت�ي شيء واحد، ھو المعنى الذي يعطيه الفرد للمھم

عاته الشخ�صية الت�يّيعطيھا ھو بكل ما تحمله من ذاتية، وھي بطبيعة الحال، لھا ع�قة بتطل

 تھمه عاج� أم آج� 

فإذا فق�د الم�تعلم المعن�ى أو الد<ل�ة أو غ�اب عن�ه الھ�دف ل�سبب م�ا، ف�إن ذل�ك يفق�ده اIرادة.

.عية التي ھي أساس التعلموا<لتزام أي يفقده الداف

:السلــوكومـمفھ.1-3

 حالة من الت�وتر ال�داخلي ل�دى اIن�سان، تحدث بيئة– فردالتفاعلإن الحاجة الناجمة عن

تجعله يستجيب لھذه المؤثرات من أجل تلبية ھذه الحاجة لتع�ويض ھ�ذا ال�نقص، إن مجم�وع

إع) ردود ا&فعال(ھذه ا<ستجابات  وھ�ي.ف مع البيئ�ة ھ�ي ال�سلوكّادة التكيالتي تھدف إلى

وال�سلوك كتعبي��ر.ر أو ذاكثي�اس�تجابة نف�سية حركي�ة وذھني�ة مركب�ة، ح�سب طبيع�ة ھ�ذا الم

:ف يتم وفق الحا<ت التاليةIّعادة التكي

:ا>لية إعادة التكيف–

م ف�يي الحاجات ا&ولية ل]نسان والت�ي تعرض�ه للخط�ر إذا ل�م ت�تّوھي النشاطات التي تلب

عمل الجھاز التنف�سي، القل�ب،( عمل ا&جھزة الحيوية لدى اIنسانصالمناسب، وتخالوقت

أي)…الرؤية، اIطراح ، وتتم بشكل غير إرادي، بصفة آلية، وھي فطرية لدى اIن�سان أو

وب�دون ش�عور ب�سھولة ت�تم)يّاIن�سان ال�سو(وف�ي الحال�ة العادي�ة, نوع م�ن الكائن�ات الحي�ة

فإذا كان. والنشاط وفق المنعكسات ليس ھو السلوك بمفھومه العام. طوال حياتهوم�زمة له 

ف معق�دة تتطل�ب ت�دخلّكي�تھذا النشاط غير كاف أو غير مجدي في�صير الف�رد ف�ي وض�عية 

.الجھاز العصبي والحركي من أجل تلبيته
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ه يط��ور إن التف��اع�ت الم��ستمرة ل]ن��سان الت��ي تنم��و وتتط��ور تجعل��:ال!!شرطية ا=س!!تجابة-

.استجابات جديدة فيتشكل لديه رصيد يمثل في مرحلة ما نظاما تكيفيا ھاما يمثل خبرة ذاتية

ل العادات لدى اIنسانّإن ھذه السلسلة من ا<ستجابات التي يبنيھا تصبح بسرعة آلية وتشك

ا ت داءات الت��ي ص��ار&أو ال��روتين م��ن ش��أنھا أن ت��وفر لدي��ه الجھ��د ف��ي التفكي��ر للقي��ام بھ��ذه

".عادية"

 المشك�ت العادية لضرورة الحياة والعيش ف�ي المح�يط أمامالفرد ويكفي أن ن�حظ سلوك

، ف�ي ال�شارع، المن�ـزلالطبيعي أو التكنولوجي في استخدام ا&دوات، الع�ادات، المعي�شة ف�ي

. الخ… في مجابھة ا&خطار المتنوعة…في العمل

 بروز المشكلة:ا>لية إعادة التكيف غير-

> عندما يج�د اIن�سان نف�سه أم�ام وض�عية ل�م ي�سبق ل�ه مواجھتھ�ا م�ن قب�ل وتب�رز حاج�ة

يستطيع تلبيتھا بالطرق ا_لية أي الطرق المعروفة لديه والمكتسبة من خبرة سابقة ل�م يتع�ود 

 إش��كالية وعلي��ه أن يتجاوزھ��ا أي يظھ��ر–ھن��ا يج��د نف��سه أم��ام م��شكلة أو وض��عية. عليھ��ا

ع��ة م��ن ال��سلوكات ي��سعى م��ن خ�لھ��ا البح��ث ع��ن آلي��ة وأدوات التكي��ف ن��شاطات أو مجمو

م ال ذلك اIنسان الذي ھو بحاجة إلى طعام ولم يجدهثالمناسبة التي تعوزه في ھذه المرحلة،

مباشرة، بل يضطر إلى التفكير والبحث عليه، ا&مر الذي يجعله يلبي حاجات متفرعة عنھ�ا 

ة أوّل م��شكلة تجاب��ه اIن��سان والت��ي تتمي��ز بالج��دأو< لي��صل إل��ى الح��ل، وينطب��ق عل��ى ك��

دّجنيد لديه ا<ھتمام وتجعله يبحث عن الحل، وھذا الحل الذيّإن ھذه الوضعية تول. ا&صالة

ه نشاطه في مسار قد يطول أو يقصر إلى أن يصل إلى الح�ل وي�سدّكل قواه وتفكيره، ويوج

.حاجته في النھاية ويحدث التكيف المطلوب

ھ ؟ ھي وضعية تخص فردا ما، و< تتطل�ب اس�تجابة مباش�رة أو آلي�ة ولك�ن ما ي المشكلة

< توجد دوما ع�قة  تناسبتتطلب الوصول إليھا عن طريق نشاطه الذاتي، مع م�حظة أنه

 نحت�اج لتلبي�ة حاج�ةدالحاج�ة، فق� لتلبية ھذه ُيقدمذيالبين شدة الحاجة وكمية الجھد والنشاط

.لھاشاطات التي تحقق حاجات أولى آنية تمھيدية سھلة سلسلة من الن
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:وا=ھتمامالحاجة-

ُمبشكل مباشرناالحاجة ھي التي تولد سلوكات هّوج أو غير مباشر، ولكن سلوكنا يبدو أنه

.نحو تحقيق ھدف موضوعي أكثر منه زوال الحاجة

 يوج�ه نح�و الع�المد ف�ي ك�ل لحظ�ة ن�شاطنا ال�ذھني ال�ذيّوعلي�ه فالحاج�ات ال�سيكولوجية تجن�

الخارجي ويظھر كأھداف نريد تحقيقھا، فالسلوك له مظھر إيجابي وليس سلبي، فسيكولوجيا

ُم .جه بواسطة ا<ھتمام الذي تولده الحاجة وليس الحاجة نفسھاّوھو

< ينطلق مباشرة من الحاجة ولكن من ا<ھتمام، وھو مرتبط ب�ه وف�ي ھ�ذا اIط�ار. فالسلوك

ح اجات متزامنة وقد تكون متناقضة بالنسبة لشخص ما، فإن الحاجة ا&ول�ى عند تداخل عدة

 الحاج��ةستك ال��سلوك لي��ّ ومن��ه ف��إن ال��ذي يح��ر، الت��ي تول��د ا<ھتم��ام المھ��يمنم ھ��يّا&ھ��أو 

.لوحدھا وا<ھتمام كشيء مستقل ولكن الحاجة وع�قتھا با<ھتمام

ال- :فيّكيتالنشاط

:نمستوييكيفي يتم علىتإن النشاط ال

 ويكون النشاط التكيفي في ھذه الحال�ة،الحل– أو إصدار اIجابة، معروف مسبقاالحل:أو=

 ال�شخص ب�نفس الوض�عيةّ س�بق وأن م�ر حيثمباشرا وبسيطا، &ن الحل معروف ومكتسب

> ج�د م�شكلة كبي�رةنأو وضعية مشابھة ويكفي نقل الحل وتوظيفه ب�دون جھ�د ي�ذكر، فم�ث�

س�ياقة س�يارة، اقتن�اء الطع�ام، القي�ام(ا الت�ي ت�صادفنا ف�ي الحي�اة العملي�ة في قيام بأكثر مھامن�

ال…بشغلنا في مكان العمل .)...خ،

 لھ�ا جانبھ�ا،ھذه النشاطات التي تعبر عن إصدار الحلول ھي آلية ومعروف�ة باس�م الع�ادات

ج. اIيجابي &نھا تقتصد التفكير والجھد العقلي وتحرر الذكاء إل�ى ا&ھ�م انبھ�ا ال�سلبي ولك�ن

.يتمثل في الروتين أي خطر السلوك ال�واعي
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.ميّالحل غير معروف مسبقا أو النشاط التعل:ثانيا

عندما يكون الحل غير آلي وليس موجودا مسبقا، فيجب البحث ع�ن الح�ل قب�ل إص�داره ف�إذا

و بيكان الحل مرضيا أي جلب الرضى والتكيف فإنه يصبح من المكتسبات ع�د، قدم آليا فيم�ا

.لمتعلم إذا ما واجه نفس الشروط أي نفس الوضعية اIشكاليةاأي يعيد نفس السلوك 

وھنا يتدخل الذكاء عند الكائنات الراقية أي عند اIنسان وھي تلك القدرة العالي�ة الت�ي يتمي�ز

 العم�ل با&ش�كالُيلغ�ىبھا وتجعله يتكي�ف م�ع محيط�ه، ويت�دخل ال�ذكاء ك�أداة حاس�مة عن�دما 

ل لتكي�ف، وال�ذكاء ي�ستجيب لحاج�ة وج�دت أمامھ�ا ح�واجز أو إعاق�ات Iح�داث التكي�ف ا_لية

.المطلوب

:ا=ھتماممفاھيم خاطئة حول.1-4

 ف�ي جع�ل مواض�يع تدري�سھمو المعلم�ونتجاھل الجھد ال�ذي يقدم�ه ا&س�اتذةن< يمكن أن

تمام�اتھم، لك�نة بالن�سبة للت�مي�ذ، وجل�ب اھّوما يقدمونه من عروض ونشاطات لتك�ون مھم�

من المؤسف أيضا أن نجد أن كثيرا من ا&س�اليب المعتم�دة لھ�ذا الغ�رض عل�ى ا&ق�ل حالي�ا، 

< تجد ا<ستجابة   طرف الت�ميذ ال�ذين ھ�م معني�ون بالدرج�ةمنالمنتظرة تبقى غير مجدية،

قد. ا&ولى م�ن تكون ھذه ا&ساليب مبنية على تصورات خاطئة لمفھوم ا<ھتمام عند الفئةو

.المتعلمين

؟ توج�د ف�ي طرائ�ق الت�دريس نف�سھا، الت�ي فرض�ت نظرة* ما ھي ا&ساليب المعم�ول بھ�ا

 إليھ�ا ا&س�اتذة ي�ركن مع الوقت، وص�ارت م�ن ا_لي�ات الت�يّترسختو عليھم مع الممارسة

ولم تجد التقويم المناسب الذي يف�رض نف�سه ف�ي ك�ل م�رة عن�دما يق�ل اھتم�ام الت�مي�ذ وتفت�ر

.ھمعزائم

:نظرة حول المفاھيم الخاطئة لBھتمام وطرائق التعليم*

:القسريةالطرائق°
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 وإن،كثير من محاو<ت ا&ساتذة تتم عن طريق ا&س�اليب القھري�ة لجل�ب اھتم�ام الت�مي�ذ

ُي إ<كان  أن استخدام الوسائل المعنويةّستبعد استخدام القوة الجسدية التي ھي ممنوعة أص�،

:جه بالتأثير على نفسية التلميذ، إماّھي أكثر انتشارا، وھي تلك المحاو<ت التي تتو

أو ف��رض عقوب��ات) الترغي��ب(م��ن ب��ين ھ��ذه الوس��ائل تق��ديم إج��ازات: ب!!الثواب والعق!!اب-

.، والجدير بالذكر أن من بينھا ما ھو مقنن وحتى مقبول تربويا)الترھيب(

ا م�ا يك�ون ب�دون وع�ي كالعق�اب وتق�ديم الل�وم والح�ط م�ن ال�ذي غالب�: أو ا<بتزاز العاطفي-

القيمة التي لھا تأثير عميق في نفسية التلميذ، وتجعل�ه ينف�ر م�ن الم�شاركة وتح�د م�ن دافعيت�ه

.للتعلم

إن ھذه ا&ساليب أفرزتھا ھذه الطرائ�ق الت�ي تعتم�د عل�ى القھ�ر وال�سلطوية المب�الغ فيھ�ا،

< ي�شعر باھتم�ام الت�مي�ذ إل�ى م�ا يق�دم لھ�م، م�ستخدما العن�ف والتي يلجأ إليھا ا&ستاذ عندم ا

اللفظي والنفسي، ويكون رد فعل التلميذ عندئذ ھو الرفض أو الھروب بأشكال عادة ما تكون

اّموُم ُيIھة، كالتظاھر با<ھتمام الذي ھو أخطر أش�كال ع�دم م ك�ل الم�ساعيغ�لھتم�ام، وھ�ذا

ف با&س��اس غ��رس الق��يم الخلقي��ة النبيل��ة، ف��ي ج��و م��ن ھ��دتالحمي��دة لك��ل عملي��ة تربوي��ة الت��ي

ع . تفضيل الجھد والع�قات الوثيقة بين المعلم والمتعلملىالصفاء والعمل المثمر الذي يعتمد

:الجذابة الطرائق-

اب�ة للموض�وعات التعليمي�ةّقة وجذّوھي الطرائق التي نسعى من خ�لھا تقديم عروض شي

ى المظ�اھر ال��شكلية للخط�اب، التنوي�ع، تح��سين المحتوي�ات ف��ي لجل�ب اھتم�امھم، وتعتم��د عل�

 ال�خ، وھ�ي…ابة، استخدام وسائل تكنولوجية تعليمية متنوع�ة وملفت�ة للنظ�رّأشكال أنيقة جذ

< بالم��ضمون، وھ��ي تقني��ات يلج��أ إليھ��ا ا&س��اتذة والمعلم��ون تقني��ات مت��وفرة تھ��تم بال��شكل

ع�دون ع�ن تق�ديم ا&ھ�م، ف�ي اعتق�اد خ�اطئ أن كوسائل لجلب وتثبيت اھتمامھم، ولك�ن ق�د يبت

بينما ا<ھتمام. بعض التحسينات والمواصفات الخاصة ببعض الوسائل كفيلة بإثارة اھتمامھم

ُم ا، في ظروف معينة، حسب حاجاته، أي ھي الع�قة الم�ئمةّھمالحقيقي ھو ما يراه التلميذ
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على تلبية ھذه الحاج�ة، فھ�ي متعلق�ة التي تحدث بين فرد في حالة احتياج والموضوع القادر

. بالوقت والشروط النفسية للفرد والموضوع محل ا<ھتمام

فالطرائق الجذابة ھي عوامل مساعدة <ھتمام موجود أص� لدى المتعلم و< يمك�ن ا<عتم�اد

.عليھا والعمل بھا حصريا

: الطرائق الحوارية°

اق��شة الت��ي ي��ديرھا ا&س��تاذ بمھ��ارة كوس��يلة وھ��ي الطرائ��ق الت��ي تعتم��د عل��ى الح��وار والمن

للوصول للمعارف، و&ول وھلة تبدو ھذه الطرائق أنھا فاعلة وق�ادرة عل�ى جل�ب اھتم�امھم، 

< شك أن تقنية  ؟ وھذا يعود إلى طبيعة ا&سئلة كأداة للحوار، ولكن كيف تستخدم ھذه ا&داة

:السؤال بإمكانھا تأدية وظائف أساسية مثل

.كبر قدر ممكن من الوقت&ه الت�ميذ وتشبثه شد انتبا-

.هت إعادة ا<نتباه من حين _خر عندما يحدث انف�-

. إعادة الھدوء وجو ا<نضباط داخل القسم-

. يقدم المعلومة ويذكر بھا-

. يفرض على التلميذ التفكير وبالتالي تثبت المعلومة والمشاركة-

 يتحسس الت�ميذ من السؤال اIجابة التي يريدھا ا&ستاذ لكن قد يحدث المحظور، عندما

.أي إجابته ھو

.J ويك�شف ھن�ا، de Lu التلمي�ذ،↔ ج�واب التقليدي�ة ب�ين المعل�م↔ ھ�ذه ا_لي�ة س�ؤال 

"فيقول عندما يطرح المعلم سؤاله، فالمطلوب من التلميذ تق�ديم إجابت�ه ھ�و، لك�ن ف�ي الواق�ع:

و التنبؤ بھامأن التلميذ ينصب جھده في أي التي. حاولة البحث عن إجابة المعلم الصحيحة

�ك�نأ معلمه، والتي يريد أن ي�سمعھا ويرض�ى بھ�ا، والغري�ب ف�ي ا&م�ر ذھنفي توجد 

د &نه حصل على اIجابة الصحيحةّالطرفين يجد مبتغاه في ھذه اللعبة، فالمعلم ھو معلم جي

 ول�م يك�ن بحاج�ة إل�ى تق�ديم إجابت�ه الخاص�ة أو وجھ�ة المنتظرة، والتلميذ حق�ق رغب�ة معلم�ه

< ش��عوريا ي���صعب تجاوزھ��ا ع��اب عل���ى ھ��ذه الطرائ���قُي". نظ��ره، وھ��ذه اللعب���ة المتبادل��ة
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 ھل من الطبيعي أن المعلم ھو ال�ذي يط�رح: السلبية التالية،شطةّ توصف بالنيالحوارية، الت

،احث الذي يريد أن يعرف شيئا م�ا نعلم أنه في حوار ما، يكون البذلك ونحنالسؤال؟ كيف

 ھ�و ال�ذي يط�رح ال�سؤال ول�يس العك�س، لك�ن الواق�ع غي�ر ذل�ك، إذ تؤك�د،ھو في حاجة إليه

. الحقائق أن مصدر السؤال ھو جانب واحد يحتكره المعلم وا&ستاذ في حوار أحادي الجانب

و%70إن أكثر من  ال�سؤال، منھم ھو ال�ذي يط�رح%90من المعلمين يحتكرون الك�م

؟ف  ماذا بقي للتلميذ

وھناك صعوبة أخرى، وھي أنه، في أحسن ا&حوال، إذا ما توفرت شروط أفضل لحري�ة

أو،الك���م والح��وار، يك��ون ھن��اك ع��دم ت��وازن ب��ين قطب��ين  القط��ب ال��ذي يعل��م وھ��و المعل��م

< يع�رف و< ي�رى إل�ى،ا&ستاذ، فھو يعرف وھو الذي حدد الھدف  أي�ن وبين القط�ب ال�ذي

؟ باIضافة إلى الصعوبة التي يجدھا التلميذ في تتبع سلسلة من الك�م تحت�اج إل�ى ھو ذاھب

. مث�و التجريبحجج وبراھين 

الة، بشرط أن التلميذ ھو الذي يطرحّفالطريقة الحوارية أھميتھا تكمن في السؤال كأداة فع

ا لتلمي�ذ الت�ساؤ<ت المناس�بة لينطل�ق السؤال بينما ا&س�تاذ يط�رح اIش�كاليات الت�ي تثي�ر ل�دى

.الحوار ورحلة البحث، وھنا تكمن قدرة ا&ستاذ وعبقريته

ا-2 ذّولية عند التBميـ التصورات

ورمفھوم التص.2-1
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االمتعلم�ين، ولھ�ذ< يزال تدريس العلوم إلى يومنا ھذا يفتقر إلى تأسيس تفكير علمي لدى

على تعلم ا&س�اليب والمواق�ف وفھ�م الط�رق التجريبي�ة للوص�ول التركيز إلىتسعى البرامج

.إلى المفاھيم العلمية الصحيحة

 ھ��و الت��داخل-رغ��م س��عي المدرس��ة الحثي��ث–إن أكب��ر ع��ائق يق��ف ف��ي وج��ه المتعلم��ين

الحاص��ل ف��ي أذھ��ان المتعلم��ين ب��ين ت��صوراتھم الشخ��صية والمف��اھيم العلمي��ة الت��ي تق��دمھا

.المدرسة

 فھ��ي،ت الدراس��ات الميداني��ة أن الت��صورات الشخ��صية عام��ة و< ت��رتبط بال��سنن��ّوق��د بي

و<موجودة لدى الصغار و< ترتبط ب�الجنس فھ�ي موج�ودة عن�د ال�ذكور والكبار،  واIن�اث،

< يلتح�ق  و< ت�رتبط بھ�ا،ترتبط بالتمدرس فھي موجودة عند من يلتحق بالمدرسة وعند من

وھالتمدرس وبعد مغادرة بفترة الدراسة فھي موجودة خ�ل < ت�رتبط بم�ستوىيالمدرسة،

.تعلمي فھي عند العلماء والمؤلفين وعامة الناس

 التصور تعريف-

 بالم��ستوى المعرف��يطومن��سجما، ي��رتبھ��و فك��رة باطني��ة ت��شكل نموذج��ا تف��سيريا ب��سيطا

كموالتاريخي شخصي غي�ررللمتعلم، والتصو والثقافي ا<جتماعي يرتبط بالسياقاللمتعلم،

.ثابت وقابل للتطور باستمرار

 منشأ التصورات-

 تنشأ التصورات لدى الن�اس ول�دى المتعلم�ين م�ن م�صادر متنوع�ة وعدي�دة ن�ذكر م�ن بينھ�ا

< الحصر مايلي :على سبيل المثال

حيث تلعب الحواس في إدراكھ�ا للواق�ع كم�ا ھ�و:حسياالحس المشترك والمظاھر المدركة.1

م��ن وجھ��ة نظ��ر شخ��صية تبع��ا لق��درة الح��واس ودرج��ة تمييزھ��ا للظ��واھر إل��ى التعام��ل مع��ه 

.المدركة

وھ��ي درج��ة التط��ور الت��ي وص��لھا الم��تعلم وم��دى تط��ور قدرات��ه:للم!!تعلمالتط!!ور ال!!ذھني.2

 كانتاللظاھرة، وكلم السياقات الطبيعيةكوالتركيب، وإدراالذھنية على الم�حظة والتحليل 
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 كلم��ا كان��ت النم��اذج التف��سيرية المقدم��ة للظ��واھر عل��ى درج��ة الق�درات الذھني��ة قليل��ة التط��ور

.كبيرة من السذاجة وبعيدة عن الصبغة العلمية

 للمتعلم بتركيبته المتميزة يصنع لنف�سه ا<جتماعيإن المحيط:للمتعلم ا=جتماعيالمحيط.3

ن ص�دقھا نماذج تف�سيرية لك�ل الظ�واھر المحيط�ة ب�ه ويتناقلھ�ا أبن�اء المجتم�ع الواح�د معتق�دي

.المطلقةوص�حيتھا

تعم�ل عواط�ف الف�رد ب�شكل ق�وي ج�دا عل�ى ص�ناعة:الم!تعلمالجانب العاطفي لشخ!صية.4

 الف�ردلالت�أثير، ويح�او عل�ى درج�ة كبي�رة م�نيالتف�سيرية، وھ�تصوراته وصياغة نماذجه 

 م�شاعره متج�اوزة الموض�وعيةكوجدانه، وتح�رالدفاع عنھا بشكل مستميت إذ أنھا ت�مس

 كثيرا أمام محاولة تصحيحھا وتغييرھ�ا نح�و البن�اءدوشخصية، وتصملعلمية لتكون ذاتية وا

.لھاالعلمي

تمث���ل ثقاف���ة المجتم���ع ومعتقدات���ه راف���دا أساس���يا وجوھري���ا لت���شكل:والمعتق!!!داتالثقاف!!!ة.5

 عل��ى تق��ديم نماذجھ��ا التف��سيرية للظ��واھر م��ضفية عليھ��الالمتعلم��ين، وتعم��الت��صورات ل��دى 

< يرق�ى إليھ�ا طابع القد اسة وتكرس في ذھنية المتعلم ع�دم قابليتھ�ا للمناق�شة عل�ى اعتبارھ�ا

.الخطأ &نھا تستمد مشروعيتھا من الكتب المقدسة والنصوص الثقافية المعتمدة في المجتمع

 عل�ى تك�ريس جمل�ة م�ن الت�صورات الخاطئ�ة-عن غي�ر ق�صد–تعمل المدرسة:المدرسة.6

 ذل�ك طبيعي�ا ف�يرالمدرس�ية، ويعتب� خ��ل الكت�بندرسين، أومالملدى المتعلمين من خ�ل

والثقافي، حدود معقولة على اعتبار أن المعلم والمتعلم يشتركان في نفس المحيط اIجتماعي

 وعل���ى اعتب���ار المقاوم���ة العنيف���ة الت���ي تب���ديھا نف���سه، اعتب���ار درج���ة تك���وين المعل���مىوعل���

.التصورات ا&ولية للمتعلمين

 في العلوم الطبيعيةةأمثلة مدرسي-

 الھ�واءحا&ك�سجين، وط�ريعرف أحد المدرسين التنفس بأنه استنشاق الھواء المحتوي عل�ى

).وھذا تصور خاطئ لمفھوم التنفس العلمي.(االفحم، حصرالفاسد المحتوي على غاز

. ھذا غايةرالفحم، ويعتب يعرف مدرس آخر التنفس بأنه أخذ ا&كسجين لطرح غاز
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 يات تشكل التصوراتآل.2-2

:معقدة، أھمھاتتشكل التصورات كبنيات ذھنية وفق آليات

 أو تقدم له معطيات فإنه ي�سمح لنف�سه بالوص�ول ظاھرة،عند ما يدرس المتعلم:ا=ستنتاج-1

فإلى استنتاجات جديدة معتقدا أن ذلك  حين أن نموذج�ه التف�سيري ال�ذي قدم�ه ف�ييمنطقي،

< يصمد أمام المفھ .الصحيحوم العلمي الواقع

ال��ى ح��صر نتائجھ��ا عليھ��ا دون–خ���ل دراس��ة ظ��اھرة–يلج��أ بع��ض المتعلم��ين: الح!!صر.2

سواھا و< يسمحون &نف�سھم باعتم�اد ذل�ك التف�سير ف�ي ظ�واھر م�شابھة لھ�ا مم�ا يخ�رج م�ن 

.دائرة التفسير كل الظواھر المتبقية

 التفسيري المدروس لظاھرة بعينھا وھي عملية عقلية ينقل فيھا المتعلم النموذج: ا=تساع.3

.إلى دائرة أوسع ليضم إليھا ظواھر أخري يعتقد أنھا تطابقھا

وھ��ي ال��صورة العقلي��ة الت��ي ي��سمح الم��تعلم فيھ��ا لنف��سه بنق��ل النم��وذج التف��سيري:التعم!!يم

< ح�صر ل�ه م�ن الظ�واھر الت�ي  المدروس إلى مجال أكثر اتساعا ل�يعمم النم�وذج عل�ى ع�دد

ذ .متشابھةھنه تبدوا في

تبدوا أحيانا لبعض المتعلمين وجود ع�قة م�شتركة ب�ين ظ�اھرتين:مشتركةإقامة عBقة.5

<أو  . توجد بينھما في الواقع أي ع�قة تفسيريةفكرتين،

 تقنيات جمع التصورات.2-3

مش�فھية، وت�ضتتباين التقنيات التي تعتم�د ف�ي جم�ع الت�صورات ب�ين تقني�ات كتابي�ة وأخ�رى

:مايليقنيات الكتابية الت

وم ا&داة المشتركة في ا<ستبيانيعتبر:الكتابي ا=ستبيان* ا&س�ئلة، خ�ل انتقاءنالبحث،

 يمكن جمع الكثير من التصورات ا&ولية ل�دىعالمستبينة، والموضوةالزمن، والفئرواختيا

.المتعلمين

يسمح لھم خ�لھ�ا ب�التعبير ع�ن وتكون بجمع معلومات عن المتعلمين:البيانيةالرسومات*

.بيانيةظواھر طبيعية معينة من خ�ل إنجاز رسومات 
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.التساؤليعبر المتعلمون بالرسم المباشر عن الظواھر التي تكون موضوع:الرسومات*

يعم��د فيھ�ا إل��ى ع�رض تج�ارب عل��ى المتعلم�ين ويطل��ب م�نھم ب��شكل:التجريبي!ةالتقني!ات*

. الم�حظاتفردي تقديم تفسيرات لنتائج

وتك��ون بالمقابل��ة المباش��رة للم��تعلم واس��تقبال إجابات��ه ع��ن أس��ئلة فوري��ة: التقني!!ات ال!!شفھية

.مضايقةتطرح عليه ليعبر عنھا بحرية ودون 

كم�ا، وذل� وتعتبر مناسبة جدا لجمع تصورات المتعلمين ح�ول موض�وع:القسموضعيات*

.سيروالتفلما تتسم به من عفوية وتلقائية في التعبير

:أمثلة عن التصورات ا-ولية لدى بعض المتعلمين°

.إن الطيور أخف من الھواء.1

.< تستعمل ا&ذن إ< للسمع.2

< تحتوي على الخ�يا.3 . الخشب مادة معدنية

< يتغير.4 . إن وزن فاكھة موضوعة في الھواء الطلق

. إن الخلية النباتية مماثلة للخلية الحيوانية.5

ضا.6 .رة كل البكتيريات

. كل الفيتامينات يتناولھا اIنسان عن طريق الفم.7

 تصورات المتعلمينتحليل*

" إن الخلية النباتية مماثلة للخلية الحيوانية":ا-ولالمثال

المجھ��ري، إن الم��تعلم ف��ي ھ��ذه الحال��ة ق��ام بدراس��ة الخلي��ة الحيواني��ة م��ن خ���ل الفح��ص

ث على مختلففوتعر  نحو الخلي�ة توسيع المفھومبصورة تلقائية إلى سمح لنفسهمأجزائھا،

. في ذلك وجود التطابق بينھماابعد، معتقدالنباتية التي لم يدرسھا

"كل البكتيريات ضارة":الثانيالمثال
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 تعرف الم�تعلم عل�ى ا&م�راض الت�ي ت�سببھا البكتيري�ا م�ن خ��ل ا&م�راض الت�ي ت�صيب

" البكتيري�ا" أن كل كائن يحم�ل اس�مجوغيرھما، فاستنت لتھاب الرئويل واIّ الساIنسان مثل

.ضار ولذلك فھو يقاوم بشدة مفھوم البكتيريا النافعة عند دراسة التربة

< يتغير":الثالثالمثال "إن وزن فاكھة موضوعة في الھواء الطلق

 أن الل�ون اعتب�ارىولونھا، وعل أقام المتعلم في ھذه الحالة ع�قة مشتركة بين وزن الفاكھة

فإ< يتغير والفاكھة موضوعة بالھواء < يتغيرنالطلق، . وزنھا كذلك

يمـــــــاھــالمفـ3

:اتــــتعريف.-3.1

المفھ��وم تمثي��ل رم��زي يت��شكل م��ن الخ��صائص الم��شتركة ب��ين":دو=ندش!!يرتعري!!ف.1

"مجموعة من ا&شياء العينية 
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ت":لوجوندرتعريف.2 مثي�ل ذھن�ي ع�ام لل�سمات الم�شتركة والثابت�ة ب�ين فئ�ات م�ن المفھوم

"الموضوعات القابلة للم�حظة والذي يمكن تعميمه على كل موضوع يمتلك نفس السمات 

 المفاھيم عبارة عن عملية استنتاجيه دالة تتم من خ�ل نشاط تصنيف":كارولتعريف.3

اشخ�صية، إنھ�اصة بتجربة ع�ضوية المفاھيم مجموعة من الميزات الخ":برونرتعريف.4

تتكون عن طريق التجريد انط�ق�ا م�ن فئ�ات مبني�ة لھ�ا ع�ق�ة بتجرب�ة ذھني�ة ت�م تعلمھ�ا م�ن

.مراحل تاريخھاطرف العضويات المختلفة عبر 

 المفھوم في المجال البيداغوجي.5

ي�د مع�ايير يرتبط تعلم المفاھيم في المجال البيداغوجي بقدرة الم�تعلم عل�ى ت�شخيص وتحد

أ  التعرف على موض�وع باعتب�اره عن�صرا م�ن عناص�ر مفھ�وم أو فئ�ة م�ن خ��ليمفاھيم؛

 ورد الفع�ل تج�اه مؤش�رات ا<س�تجابة ي�رتبط بالق�درة عل�ىاوالت�صنيف، كم�عمليات التمييز

أو علىّةدال وع�مات .سماتهخصائص موضوع

 أھداف تعلم المفاھيم.3-2

 صرا ضمن فئة مفھوم معينعنموضوع باعتباره التعرف على-

.رد الفعل بكيفية م�ئمة تجاه عناصر أو وضعية معينة-

.تسمية أو وصف أو تعريف موضوع معين-

.تعميم وسحب سلوك على وضعيات أو مجا<ت أخرى-

وزيادة على كل ھذا فإن المفھوم الذي ينطبق عل�ى مج�ال العل�وم ھ�و المفھ�وم ا&مبريق�ي،

ة مع الواقع الحسي بحيث يصف ھذا الواقع بواس�طة معلوم�ات مح�ددة وھو ذو ع�قة مباشر

.و< يحمل د<<ت نظرية واسعة

 عملية بناء المفھوم.3-3

ت��تم عملي��ة بن��اء المفھ��وم ع��ن طري��ق التجري��د والتعم��يم وبواس��طة عملي��ات الم�حظ��ة

حس. والمقارنة والتجريب والتفكير ب نضجه الذھني أن في العملية التعليمية، يستطيع المتعلم

 الخاص�ة ف�ي فئ�ات وأص�ناف، أي ف�ي مف�اھيم تمكن�ه م�ن تنظ�يم ت�نظم المع�ارفيبني مف�اھيم
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وتفسير ا&حداث والمعطيات والموضوعات وا&شياء، وبھذه العملية يتعلم المتعلم المف�اھيم،

 أي يتعلم كيف يقدم نفس الجواب المتعلق بفئة من الوضعيات والموضوعات وا&حداث الت�ي

رد. تمتلك نفس الخصائص وھكذا يتجاوز المتعلم الربط ا_لي بين إستجابة ومثير وي�ستطيع

وللتمكن من ھذه العملية فإنه ينبغي اIعتماد على بيداغوجي�ة. الفعل اتجاه وضعيات متنوعة

الوضعيات عن طريق خلق وضعيات تثي�ر البح�ث واكت�ساب المف�اھيم انط�ق�ا م�ن م�حظ�ة 

م  و<ب�د م�ن رب�ط المف�اھيم،ن استخراج خصائصه وتنظيمھا في فئ�ات تك�ون الواقع والتمكن

.دائم بين الواقع والمفھوم

< في البداية تفكير الطفلصفّيت وھقدرة له على تجميع بالسطحية،  عاجزوالمضمون،

و< يت��أتى إل��ى الن��ضج.وا<نق��سامات يمك��ن أن ي��درك التفت��تهوالتوحي��د، ولكن��ع��ن الت��شبيه

للقيام بھ�ذه العملي�ات إ< عن�د الب�دء ف�ي الك��م واس�تقرار ال�صيغ اللفظي�ة لت�سد ف�راغ الفكري 

.التصور الذھني وتتحقق وحدة الفكرة

وروقبل أن يستطيع الطفل الخروج من الكثرة إلى أودالوحدة،  مختل�ف عناص�ر الموق�ف

الف�رد، ي�سبقج، ف�الزوالزوجي�ة ا&جزاء المتفرقة إلى الكل الموحد فھو ينمو نحو الثنائي�ة أو

.ا_حاد تسبقيوالمثانـ

 في تميي�زكأيضا، وذل يوجد عند الكباراوحده، وإنم ليس قاصرا على الطفل ا<تجاهوھذا

 وتعري�ف ا&ب�يض وال��صغير بال�ضد، ا&ش�ياء وا&ل�وان وا&لف�اظةبأض�دادھا، لمقابل�ا&ش�ياء

.وا&نثىوالذكر بأنه ليس ا&سود والكبير

 رات المفاھيم مع النموتغي.3-4

.ويسرھاتتغير مع النمو ث�ث خصائص للمفاھيم ھي صدقھا ومكانتھا

أما الصدق فمعناه الدرجة التي يتفق بھا فھ�م ال�صغير للفك�رة الكلي�ة المدرك�ة م�ع فھ�م الھيئ�ة

أممالمفھوم، فمفھو ا&كبر لھذه الفكرة التي تمثل ا<جتماعية  الصغير قب�ل الرابع�ة ع�ن كلم�ة

 كبر الطف�ل اقت�رب مفھوم�هاالكبار، وكلمتلف عن ذلك الذي عند ذوي سن العاشرة وعند يخ

.صدقاللد<لة ا&كثر
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وأما المكان�ة أو المرك�ز في�شير إل�ى درج�ة المفھ�وم م�ن حي�ث الوض�وح والثب�ات وض�بط

ن�ة ف�ي س�ن الثاماعائمة، بينم طفل قبل الرابعة عن الحجم فكرةةالتفكير، ففكراستخدامه في 

.تكون ھذه الفكرة العامة أوضح وأضبط وأكثر ثباتا مع مرور الوقت

 قابليته ل�نتقالةالتفكير، ودرج في ا<ستخداموأما اليسر فيعد دلي� لمدى كون المفھوم متاح

إل��ى ا_خ��رين فم��ث� ي��صعب عل��ى طف��ل الخام��سة ش��رح معن��ى الخي��ر بينم��ا يمك��ن لم��ن بل��غ

.العاشرة أن يتحدث عنه بسھولة

 يميل الطفل الصغير إلى المطلق في تعلمه للمفاھيم و< يعرف شيئا عن النسبي

يتعلم الصغار بطريقة تدريجية لبعض المفاھيم مثل الشكل والحجم والم�سافة والعم�ق والع�دد

.وبا<ستعمال التدريجي با<حتكاك تعلمھاوالخ، وينم…والزمن 

ھ و استعمال اIدراك الحسي في المواق�ف الت�ي إن أھم شيء في تعلم المفاھيم عند الصغار

.أخرى يرتبط المفھوم باللفظ من جھة وبالموقف من جھةكالمفاھيم، وبذلينبغي أن تظھر

 إستراتيجية تدريس المفاھيم وفق النموذج المعرفي.3-5

 شيئا فشيئا عن وسطه الطبيعي وذل�ك م�ن ا<نفصالإن الطفل الذي دخل المدرسة يبدأ في

 الت�ي ب�دورھا جديدة المكتسبات الجديدة التي يتعلمھا والتي تحمل في طياتھا خصائصخ�ل

< يمكن��ه أن ي��ستوعبھا ث��مهجدي��دة، ھ��ذتتطل��ب اس��تراتيجيات ذھني��ة  اIس��تراتيجيات الت��ي

:ھمايستخدمھا إ< ضمن شرطين

ھا من خ�ل أن يقوم بمقارنتھا باIستراتيجيات التي اكتسبھا من قبل واستخدم:ا&ولالشرط

ألعاب��ه وع�قات��ه م��ع المح��يط، وھن��ا م��ا علي��ه إ< أن يث��ري ھ��ذه المكت��سبات بم��ا ت��ضيفه ل��ه 

المدرس��ة، وثانيھم��ا أن ي��درك تم��ام اIدراك مكون��ات اIس��تراتيجية الجدي��دة الت��ي تق��دمھا ل��ه 

المدرس، وذل�ك ب�أن ي�شترك م�شاركة فعلي�ة ف�ي ت�درج خطواتھ�ا، وف�ي الع�ق�ة ب�ين خط�وة 

 ومن خ�ل قدرته على استخدامھا ليس فقط ف�ي الموق�ف مفھمتھا، أن يتمكن من وأخرى إلى

الذي تعلمھا فيه، وإنما إمكانية تعميمھا على ك�ل المواق�ف الم�شابھة ل�ه، والحقيق�ة أن الھ�دف
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ا&ساسي من كل تعلم يتمثل في القدرة على تحويل أو نقل الخبرة م�ن مج�ال إل�ى آخ�ر ق�صد

.المتعلممشك�ت التي تواجه اIستفادة منھا في حل ال

يمكن للمعلم أن يساعد المتعلم على تجنيد قدراته الذھني�ة ش�ريطة أن ي�تمكن م�ن معرف�ة ھ�ذه

القدرات ويكيف بيداغوجيته حسبھا بحيث يشعر ھذا الم�تعلم ويوعي�ه باس�تراجية ال�تعلم الت�ي 

 المستوى، ينبغي أن تسمح له بالبناء الشخصي للمعارف التي يكتسبھا، ولكي يبلغ المعلم ھذا

يعرف بأن القدرة عل�ى التفكي�ر مرتبط�ة بع�دد م�ن ال�سيرورات المعرفي�ة ا&ساس�ية وال�شاملة

التي تنمو وتتطور في وقت مبكر، وھي تقوم بوظيفتھا قبل أن يدخل الطفل المدرس�ة، وھ�ذا 

مكن فعن�دما ي�ت.ا_خ�رينحسب ا&وساط الثقافية الت�ي ين�شأ فيھ�ا الطف�ل وغي�ره م�ن ا&طف�ال 

المعلم من اكتساب ھذه السيرورات، ويبني عليھا بيداغوجيته، كما يدرب ت�ميذه ب�شكل واع 

عليھا، وذلك بتشخيصھا في ا&عمال اليومية الت�ي ينجزونھ�ا ف�إن ھ�ؤ<ء ا&خي�رين يتمكن�ون 

فال�دور ا&ول. فيما بعد من نقلھا وتحويلھا إل�ى الوض�عيات الم�شابھة &ج�ل تعم�يم اس�تعمالھا

سم الذي ينبغي أن يضطلع به المعلم يتمثل في تعل�يم الطف�ل كي�ف يبن�ي معارف�ه وكي�ف والحا

، ول��يس كي��ف يم��^ ذاكرت��ه بالمعلوم��ات ف��ي الع��صر ال��ذي  يكت��سب منھجي��ة ال��تعلم ال��ذاتي

 لھا تقريبا نظرا لتعدد وسائل الح�صول عليھ�ا، وم�ا يغي�ر منھ�ا ھ�و أو<ة< قيمأصبحت فيه 

، ثم . كيفية استخدامھا لحل المشاكل الحياتيةمنھجية الحصول عليھا

فتدريب المعلم لتلميذ عل�ى اكت�شاف أس�س التفكي�ر الت�ي ت�سمح ل�ه بالقي�ام ب�التعميم أو التميي�ز

يسمح لھذا التلميذ بأن يحرره من التبعية الدائم�ة للغي�ر، م�ن أج�ل الح�صول عل�ى ال�تعلم &ي 

ات أو المع�ارف ي�دخل ض�من دراس�ة إن ما يعمم أو يميز من المعلوم.معلومة من المعلومات

 أو تعلم المفاھيم

م ــــأنواع المفاھي.3-6

ھي" برونر" يميز .وصلية، فصلية، ع�ئقية: بين ث�ثة أنواع المفاھيم
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وھي تعرف انط�قا من عدد من الخصائص، التي توجد ف�ي ك�ل مث�ال:المفاھيم الوصلية.1

خ�صائص وربطھ�ا فيم�ا بينھ�ا، أي ك�ل خاص�ية من أمثلة المفاھيم، أي يتعلق ا&مر بوصل ال

/"و"مرتبطة بالع�قة ..…الحشرات، الثدييات، غازات، نباتات: مثل"و"

:المفاھيم الفصلية.2

< توجد بالضرورة في كل مثال من أمثلة المفاھيم .وھي تعرف بعدد من الخصائص التي

ون ص��لبة أو س��ائلة أو غازي��ة الم��ادة تك��".أو"/"أو"ھ��ذا الن��وع م��ن المف��اھيم ت��رتبط بع�ق��ات

ھذا النوع من المفاھيم أقل انتشارا من غيرھا، وھي..…الحيوان يكون فقاري أو <فقاري

.تتضمن بعض الصعوبات في تدريسھا

:المفاھيم العBئقية.3

.آخرتتصف المفاھيم الع�ئقية بكون غير معرفة إ< من خ�ل عنصر

أ<) الضد( فمفھوم التقابل ن يفھم أو يعطي إ< من خ�ل عنصرين متضادين، فمفھوم يمكن

> يمك��ن أن ي��درك إ< م��ن خ���ل مقارنت��ه بمفھ��وم الق��صر، أي مقارن��ة ش��يء طوي��ل الط��ول

فالت��شابه .. ونف��س ال��شيء بالن��سبة ل^ل��وان المت��ضادة وا&ش��كال وال��صفات.. ب��شيء ق��صير

و التعاكس ھي كلھا مفاھيم ع� .ھا مفاھيم الزمان والمكانقية، ومعئوالتقابل والتطابق

إن نمو المفاھيم يعد سيرورة طبيعية عند كل إنسان يبدأ في التمييز ب�ين ا&ش�ياء المحيط�ة

. ب�ه رغ��م أن العملي��ة غي��ر واعي��ة ف��ي أول ا&م�ر إ< أنھ��ا ست��صبح واعي��ة ومدرك��ة فيم��ا بع��د

ية في سلوكھا العلم�ي وكثيرا ما تساھم المدرسة في ذلك إذا كانت تتبنى اIستراتيجية المعرف

< يعلم أنه كون مفھوما لديه خاصا. المعلوماتي "َفصياح الرضيع الذي يخيفه شخص غريب

إ< أن أس��لوب. فتك��ُون المفھ��وم ھ��و بن��اء ت��دريجي تط��وري ح��سب المراح��ل" بع��ضو العائل��ة

< يخ��ضع إل��ى نف��س ال��شروط فالمع��ارف والخب��رات، وا&ط��ر: البن��اء ال��ذي يتبع��ه ال��صغار

 ول�و-ولھ�ذا ال�سبب ق�د تختل�ف د<<ت المفھ�وم الواح�د. عية تختلف من وسط إلى آخرالمرج

 البني�ات" برون�ر"يسميهوھذا. بسبب اخت�ف ھذه الشروط. من طفل إلى آخر-اخت�فا طفيفا

فكلم��ا تنوع��ت. المعرفي��ة والت��ي تمث��ل ب��شكل م��ن ا&ش��كال تنظ��يم المع��ارف المكت��سبة للف��رد
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فرد واحتوت على عناصر متنوعة كلما تمك�ن ھ�ذا الف�رد م�ن تجمي�ع البنيات المعرفية لدى ال

فا&س�د حي�وان مفت�رس، وك�ذا ال�ذئب،. عدة مفاھيم ذات خصائص مشتركة في مفھوم أوس�ع

".مفت�رسحي�وان" وأنواع أخرى من الحيوانات، يمك�ن وض�عھا كلھ�ا ف�ي مفھ�وم موح�د ھ�و

يي�ز ن�وع مع�ين م�ن ھ�ذه الحيوان�ات لكن القدرة على التميي�ز تنم�و ك�ذلك عن�د الحاج�ة إل�ى تم

.كالك�ب المتوحشة

مـــاكتساب المفاھي.3-7

يتطل��ب اكت��ساب المف��اھيم تف��اع� لفظي��ا &ن ا&م��ر يتعل��ق ببرھن��ة قاع��دة ت��صنيفية ح��ددھا

. ا_خرون من قبل

يد) أو فعلاسم( إ< أن التلفظ بالمفھوم  على اكتسابه، إنما يدل على ذلك ھو ال�تلفظ ب�هل<

معفي كل مرة يواجه الطفل موقفا جديدا يتطلب تصنيفا . استخدام المفھوم المكت�سبيتطابق

مما نسميه المفاھيم ھو مظھر أن اكتساب" برونر" ويبدأ بالتلفظ به، في ھذا الصدد يذكر

إ< أن كل نشاط معرفي يتضمن ويتعلق بالعمليات الت�صنيفية لم�ا يح�يط ب�ه،" التفكير" عادة 

. إلى المسمىا<سمل من ويتنق

 فنقل المعارف يتطلب أخ�ذ وتنظيمھا؛ المعرفة،: توجد إشكالية تعلم المفاھيم على مستويين

 فف��ي م��ضمون الب��رامج المدرس��ية نج��د ك��� م��ن الجان��ب.ا<عتب��ارھ��ذين الم��ستويين بع��ين

و ا&سلوب الذي ينبغي اعتماده في ا<ستفادة من ھذه نالمعرفة،المعرفي قل المع�ارف فقبل

 بنائھ��ا بال��شكل ال��ذي يقب��ل الوص��ول إل��ى المعني��ين بواس��طة تحدي��د ينبغ��ي إع��ادةإل��ى التلمي��ذ 

و الجمھ��ور المدرس��ي المعن��ي، وقولب��ة  أج��زاء ھ��ذاالم��ضمون ا&كث��ر إف��ادة بحي��ث يتناس��ب

و الجمھ��ور المدرس��ي المعن��ي، وقولب��ة أج��زاء ھ��ذا الم��ضمون ا&كث��ر إف��ادة بحي��ث يتناس��ب

وتعتب��ر بيداغوجي��ة التنظ��يم. ھ��ذا الجمھ��ورف��ي م��ستوىترتي��ب منطق��ي الم��ضمون ح��سب 

والترتيب عام� م�ن العوام�ل الم�ساعدة عل�ى إيق�اظ اس�تراتيجيات ذھني�ة ل�دى الم�تعلم ت�سمح 

. باستخدامھا في كل نشاط تعلمي، خاصة في مجال البنيات الموجودة
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> و<ه الم��سبقة يمك��ن أن يتح��دد ف��ي معرفت�� إن التح��ضير ال��ذي يق��وم ب��ه المعل��م  للمعلوم��ات،

 ينبغي أن يركز أساسا علىاالدرس، وإنمبتحديد الطريقة والوسائل المناسبة لتقديم موضوع

 بتحديد العناصر الت�ي يتك�ون منھ�ا الموض�وعمالدرس؛ فيقومستوى الصعوبة الموجودة في

ثأو بمالمفھوم، ني�ة الع�ق�ة ب�ين يحدد الع�قة التي تربط بين تلك العناصر؛ وبعد ذل�ك يح�دد

.أخرىبنية العناصر ا&ساسية من جھة وبين بنية العناصر الثانوية من جھة 

 اشتراكا مع غيرھا من المفاھيم، والتعميم وا&كثرويركز على تلك التي تساعد على التجربة

ولن يتأتى كل ھ�ذا إ< باختي�ار أمثل�ة دقيق�ة وواض�حة مدعم�ة. &نھا تساعد على عملية النقل

وتحدد ھنا وظيفة المعلم في مجالين أو<ھما إعادة ھيكلة الدرس. ئل أو شروح ملموسةبوسا

وكثيرا ما يحدد. بالشكل الذي يسمح تقديمه، وثانيھما تفاعله عن طريق ما يقدمه مع الت�ميذ

نوع التفاعل كفاءة المعلم من جھة ودرجة م�شاركة الت�مي�ذ ف�ي بن�اء المع�ارف الت�ي يق�دمھا 

.المعلم

يھ��دف ت��دخل المعل��م أساس��ا ف��ي تح��ضير الم��تعلم: يمك��ن أن ن��دعم ال��شبكة ال��سابقة التالي��ة

ففھ�م.وتوعيته بوجود مشكلة تتطل�ب ح�� وأن�ه بحاج�ة إل�ى اس�تراتيجية مناس�بة Iنج�از ذل�ك

، م��ع فھ��ميالم��تعلم للم��شكلة  حف��زه إل��ى البح��ث ع��ن الح��ل، والح��ل يتطل��ب مراح��ل مناس��بة

وقد بينت البح�وث النف�سية ح�ول ال�تعلم أن الح�افز ال�داخلي أكث�ر. العناصر المكونة للمشكلة

فالجھد الذي يبذله المتعلم بنفسه للحصول على. فعالية من الحافز الناتج عن عوامل خارجية

 وھ�ذا.المع�ارفتعلم ما أعمق وأفيد بكثير مما لو أجبر على بذل ھذا الجھ�د للح�صول عل�ى 

< يمكن &حد توفيره بغير المعلما&مر يتعلق أساسا بمجال بيداغوج .ي بحت،

مــــتدريس المفاھي.3-8

 أما من حيث تدريسھا.نوعذكرنا سابقا أنواع المفاھيم، والخصائص التي يتكون منھا كل

:يخضع لعدة شروط ومراحل تلخصھا فيما يلي

 ا2دراك.1



������� 	
���
 ������ ��������������� ���
 � 37

الم��درك يختل��ف م��ن نف��سه عن��د الكب��ار وال��صغار، أ< أن ال��شيء اIدراك ھ��واقيإن س��

وق��د أثب��ت العل��م أن معارفن��ا ال��سابقة،. فك��ل إدراك مح��دد ب��الخبرة الشخ��صية. ش��خص _خ��ر

وقيمن��ا وانفعا<تن��ا وأس��اليب تفكيرن��ا وحت��ى ن��وع الج��نس ي��ؤثر ف��ي طريق��ة ض��بط أو ترجم��ة 

.مكونات البيئة التي تحيط بنا

عوامل الخارجية ونعني ب�ذلك وغيره أن طبيعة النمو العقلي سوف يتأثر بال" برونر"وبين

. واللغ�ة ھ�ي العن�صر الھ�ام ف�ي ھ�ذه الثقاف�ة &نھ�ا ت�شكل التفكي�ر. الثقافة التي يحيا فيھا الفرد

 وبھ��ذه قب��ل،يعتم��د الف��رد ف��ي إدراك ش��يء م��ا عل��ى مؤش��رات نظمتھ��ا البني��ات الذھني��ة م��ن

علم�ا بأن�ه يق�وم.المؤشرات يتمكن ھذا الف�رد م�ن التميي�ز ب�ين ھ�ذا ال�شيء وا&ش�ياء ا&خ�رى

< يدرك كذلك فحسب وإنما ي�صنف ض�من فئ�ة معينة،بتصنيفه ضمن فئة   فإدراك عصفور،

. الطيور

< نعرف عنه شيئا، فإننا بقدراتنا الذھنية وما اكتسبناه من مع�ارف أما الشيء الجديد الذي

ي��ه ف��إن وعل. أش��كال مخزن�ة ف��ي ذاكرتن��ا انط�ق�ا مم��ا ي��شبھه م��نمعن��ى،ن�تمكن م��ن إعطائ��ه 

.عمرنامدركاتنا ھي محصلة للخبرات السابقة مھما كان 

 غير أن المتعلم عندما يواجه موقفا جديدا سواء كان.والتمييزوھي تخضع لعمليتي التعميم

إم��ا أن يـ��شغل فك��ره ويجتھ��د ف��ي: ذل��ك ف��ي المدرس��ة أو خارجھ��ا فإن��ه ي��سلك أح��د النھج��ين

 الجدي��د وبالت��الي ي��ضيف إل��ى مكت��سباته الح��صول عل��ى معلوم��ات ت��سمح ل��ه بفھ��م الموق��ف

.وھذا النھج قلي� ما يتبع. ومدركاته شيئا جديدا

.وإما أن يھمل الموقف ويترك جانبا

أما المعلم فإنه من المفروض، أن يكون عارفا معرفة دقيقة للھدف من الدرس، كما يتحكم

ا ينبغ�ي أن ي�تفھم الت�مي�ذ بدقة في الخصائص التي يتكون منھا المفھ�وم الم�راد تدري�سه، كم�

ف�إذا ل�م يك�ن المعل�م واعي�ا. الذين تختلف تفسيراتھم للمفھوم عن الد<لة الت�ي يقترحھ�ا عل�يھم

 إدراك�ه، م�ا ينبغ�ي انتباھه نحو فإنه يستحيل عليه توجيه الت�ميذ،للفرق بين إدراكه وإدراك 

م.تعلمهو ما ينبغي و النظ�رة( ختلف�ا ورغم أن انتقاء مؤشرات الم�دركات ق�د يك�ون  الذاتي�ة
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 تعديل ھذه النظرة الذاتية لتصبح البيداغوجية يمكنه المعلم بوسائلهلكن) النظرة الموضوعية

.وموضوعيةأكثر اتساعا

ةـارنـالمق.2

ينبغ��ي مقابل��ة) م��ن حي��ث الد<ل��ة( Iج��راء مقارن��ة ب��ين ش��يئين أو ظ��اھرتين أو كلمت��ين

م�ا جنب�ا إل�ى جن�ب واختيارھ�ا انط�ق�ا م�ن خ�صائص ك�ل العناصر التي تكون كل واح�د منھ

قبل ذلك ينبغي تحديد عدد م�ن المع�ايير الت�ي ينبغ�ي تطبيقھ�ا ف�ي المقارن�ة وانط�ق�ا. عنصر

منھا أي المعايير يمكن تحديد ما إذا كانت ھن�اك عناص�ر مت�شابھة أو مختلف�ة ب�ين ش�يئين أو 

.موضوعين

ا نقارن�ه م�ن ا&ش�ياء أو الموض�وعات ينتم�ي إل�ى ومن أھم متطلبات المقارن�ة أن يك�ون م�

حتنفس الفئة أو الخط�أ وق�د ينت�شر.آخ�ر وإن كان ذلك يختلف من ش�خص إل�ىىالصنف،

< تنتم�ي إل�ى نف�س عند فالمقارن�ة ب�ين أن�واع.ال�صنف المتعلمين بالقيام بمقارنات ب�ين أش�ياء

ول يدل على الصنف والثاني الحيوانات مع طائر يدل على أن المقارنة غير صحيحة &ن ا&

كما أن المعيار المختار للمقارنة ينبغ�ي أن يك�ون م�ن طبيع�ة.الصنفيدل على مثال من ھذا 

 ھ�ي عملي�ة ذھني�ة تحليلي�ة ي�تم بواس�طتھا الف�صلةالتجريد؛ فالمقارن�واحدة من نفس مستوى 

ن�ب والقي�ام بين الجوھر ومكوناته والتعرف على الع�قات التي ت�ربط ھ�ذه المكون�ات م�ن جا

.بنفس الشيء من جانب آخر

إن الطفل يبدأ في التصنيف البسيط أول ا&مر حيث ي�تمكن م�ن معرف�ة أن ك�ل القط�ط لھ�ا

 ال��شيء بالن��سبة للك���بسالفئ��ة، ونف��خ��صائص م��شتركة ت��سمح لھ��ا ب��أن ت��دخل ض��من ھ��ذه 

.…والدجاج

الم�تعلم فيم�ا بع�د أن يرت�ب فعندما يصير ھذا المستوى من التصنيف مكتسبا قبليا ي�ستطيع

وينظم عددا من الخصائص التي قد يتصف بھا مفھوم أو مجموع�ة م�ن المف�اھيم م�ن ص�نف 

.أكثر يساعده على تنمية قدراتهاواحد؛ وھذ

 والتحقق منه ا=ستنتاج.3



������� 	
���
 ������ ��������������� ���
 � 39

 بالوص�ول إل�ى الخ�ص�ة العام�ة-انط�قا من ع�دة أمثل�ة– ا<ستنتاجلتعلم مفھوم ما يسمح

دراسة العناصر والمقارنة بينھ�ا ث�م دراس�ة الع�ق�ة الت�ي ت�ربط بينھ�ا ث�م اس�تنتاج عن طريق

 مجم�وع ا&مثل�ة إل�ىيمث�ال، وي�ؤد ينبغ�ي أن يوج�د ف�ي ك�ل ا<س�تنتاجالنتيجة وللتحقق م�ن 

( التعم��يم النھ��ائي ب م��ا ال��ذي يح��دث ف��ي العن��صر ج؟ إذن. أ بالعن��صر إذا ارت��بط العن��صر

 وا<حتف�اظ– ا<خت�ف�اترغ�م بع�ض–المتم�اث�ت ف�ي ا&ش�ياء ينبغي أو< التعرف وتحديد 

.ا&سئلةمنھا بتلك التي تؤدي إلى ع�قة ثابتة في كل

إن القول بأن الماء له خاصية الشفافية وبأنه عديم الرائحة تنفي صفة الماء على ك�ل س�ائل

ويغي��ر ورغ��م ذل��ك ف��إن اخ��ت�ط الم��اء ب��التراب يعك��ر ص��فوه…ل��ه رائح��ة وغي��ر ش��فافة 

.…خصوصياته مع احتفاظه باسم الماء غير أنه يفقد ص�حيته للشرب مث�

 ت��دريس المف��اھيمجبينھم��ا، وين��در وھن��اك باس��تمرار انتق��ال با<س��تقراء ي��رتبط ا<س��تنتاجإن

.الع�قةمنطقيا في ھذه

ق بمعالجتھ�ا ع�ن طري�ماIدراك، ويقو تفكيره يجمع المعلومات عن طريق المتعلم أثناءإن

 &ج�ل وا<س�تنتاج مرحلة تقديم ا&دل�ة إلى بعد ذلكلالمقارنة، وينتقالتحليل من خ�ل عملية

أند؛ وبع�تعلم�هتحديد نوع العناصر ا&ساس�ية الت�ي ت�ساھم ف�ي بن�اء المفھ�وم الجدي�د الم�راد

يتحقق من ذلك ينقل النتائج إلى مواقف جدي�دة م�شابھة لت�صبح خب�رة مكت�سبة م�ستعملة لح�ل

وكالمشك� < يؤدي وظيفة التعلملت، < يبلغ ھذا المستوى .الحقيقية تعلم

د ـــــالتجري.4

عملية ذھنية ينط�ق فيھ�ا الم�تعلم م�ن وض�عية أو نظ�ام معط�ى م�ستخرجا من�ه م�ا يمك�ن أن

أيكون مماث� أو   التجري�د العملي�اتبأخ�رى؛ ويتطل� ق�اب� للتطبي�ق ف�ي وض�عياتومقارنا،

:التالية

.الموضوعية أو فئة الوضعيات التي ينتمي إليھا تعرف الوضع.1

.الفرضياتتمييز الشكل المراد حله واقتراح.2

.الفئات تحديد الع�قات بين.3
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.الع�قات ترجمة الوضعية إلى لغة تظھر بنية.4

.المقترحة التأكد من مدى انسجام عناصر البنية.5

.البحث تعميم نتائج.6

.أخرى فحص النتائج في وضعيات.7

م ـــــتعميال.5

 يك�ون ا<س�تقراءفف�ي.الق�رارعملية ذھنية متدرجة تن�درج ض�من عملي�ات المفھم�ة واتخ�اذ

&نالتعميم نتيجة لكل سيرورة  ذل�كيا<س�تقراء، ويعن� يأتي كخطوة في نھاية عمليةهبحث؛

الت�ي تنتم�ي لھ�ذا تعميما على صنف معين ما <حظناه على عدد مح�دد م�ن الح�ا<ت الفردي�ة

.فالصن

< ينتقل من التجريد إلى التعميم من تلقاء نفسه &ن العملي�ة ص�عبة وتتطل�ب إن كل متعلم

 عل��ى أمثل��ة قليل��ة ومتقارب��ة ف��إن الم��تعلم يت��ذكر القاع��دة ا<عتم��ادمجھ��ودا فكري��ا فف��ي حال��ة 

ممالمستنتجة من خ�ل ا&مثلة التي  التوق�ع ب�أن الم�تعلم ق�د خط�أ قد يجعلنا نق�ع ف�ياحفظھا،

فقام بالتجريد لميوالتعميم،  من تحقق الھدف نلجأ إل�ى وض�عديحصل، وللتأك حين أن ذلك

ا < يشبه .تهلموقف التعلمي يستخدم فيه مكتسباالمتعلم في موقف

 المراحل ا-ساسية =كتساب مضمون معرفي.3-8

من العناصر يقوم المعلم والت�ميذ في ھذه المرحلة بجمع أكبر قدر ممكن: جمع المعلومات

المكتوبة على السبورة ،وذلك عن طريق توجيه الت�ميذ إليھا قصد تحديد ا&مثلة الت�ي تك�ون 

.العناصر الموافقة للموضوع المراد دراسته 

عن:العناصر تنظيم يقوم كل من المعلم والت�ميذ بالبحث عن العناصر المتجانسة وتنظيمھا

 المتشابھة ثم تصنيفھا لتشكل مجموعات تمييز العناصرنا<ستد<ل، ويمكطريق 

.العناصريمكن إعطاء اسم لكل مجموعة من مجموعات:التسمياتالبحث عن
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يقوم المعلم رفقة ت�ميذه بمقارن�ة ھ�ذه المجموع�ات للك�شف ع�ن الفئ�ات: لكشف عن الفئاتا

ثالتي تنتمي إليھا كل  أوممجموعة،  ع�دم إمكاني�ة المقارنة بين ھذه الفئات للتأكد من إمكاني�ة

.متشابهتجميعھا في صنف واحد

يتأكد الت�ميذ أن كل مجموعة من العناصر قد أدمجت في فئتھ�ا الخاص�ة بھ�ا وذل�ك:التحقق

بعد أن يحدد المعلم والت�ميذ معا المشترك بين العناصر والخاص بكل عن�صر لوح�ده ت�سمح 

آخ��ر، لخاص��ة ف��ي إط��ارارإط��ار، والعناص��ھ��ذه العملي��ة بوض��ع العناص��ر المتطابق��ة ف��ي 

 تج�ري عملي�ات بن�اء المف�اھيم وت�صنيفھااثالث، وھك�ذ التي تؤمن الربط في إطارروالعناص

.إلى فئات عن طريق التجريد والتعميم

 بيداغوجية حل المشكBت:يالثانل الفص
حلـبيداغوجـ1  ا2جراءات العامة:Bتـالمشكية

 تح��ول ملم��وس ي��صيب الم��تعلم ف��ي كاف��ةوق��صودا، ھ��مإن ال��تعلم س��واء أك��ان عفوي��ا أو

 كف���اءات ل���دىبالتربوي���ة، وإك���سا كان���ت المدرس���ة ت���سعى لتحقي���ق ا&ھ���دافاجوانب���ه، وإذ

 يتوج��ب عليھ��ا أن تعم��ل ض��من اھتماماتھ��ا ف��يه، فإن��المتعلم��ين ت��ضمن لھ��م النم��و وا<رتق��اء

عه ف��ي وض��عيات كي�ف تخاط��ب عق��ل التلمي��ذ وكي�ف ت��ض.تبرمجھ��االن�شاطات التعليمي��ة الت��ي

أن.د قدراته وتتحدى عقل�هّمثيرة تجن وا&س�تاذ ال�ذي ي�سعى لتحقي�ق أھ�داف برنامج�ه بإمكان�ه



������� 	
���
 ������ ��������������� ���
 � 42

ا< وأث�ره أكث�رّ إذا م�ا أراد أن يك�ون تعليم�ه فع�نمختلف�ة، ولك�يفعل ذل�ك وف�ق اس�تراتيجيات

مم الم��شكلة ذات د<ل��ة ت��دور ح��ول اھتمام��ات الت�مي��ذ تن��سجم م��ع رغب��اتھّ يق��ده، فإن��رس��وخا

وحاج��اتھم وتك��ون قريب��ة م��ن م��شك�ت حقيقي��ة نابع��ة م��ن حي��اتھم العملي��ة والت��ي ي��صادفونھا

.باستمرار

ُييھن��ا، ھ��مي��ة المق��صودةّھ��ذه الوض��عية التعل ّمواج��ه بھ��ا الم��تعل الوض��عية اIش��كالية الت��ي

 وم�ن جھ�ة أخ�رى الھ�دف المتعلم،ويمثل حل اIشكالية من جھة اIستجابة المنتظرة من قبل

.البدايةلذي سطره ا&ستاذ منذا

 ا2شكالية-تنظيم الوضعية.1-1

 أي اقت�راح م�شك�ت إش�كالية،ترتكز ھذه البيداغوجية على وضع الم�تعلم أم�ام وض�عيات

 ويكون تدخل ا&ستاذ وفق ھذه المراحل العامة.اھتمامھمتنشط حاجات المتعلمين وتستقطب

ا.1 تبتن�شيطھا، والحاج�امالمتعلم�ين، ويق�وس حاج�ة في ھذه المرحلة يتح�س:=ھتمامبلورة

( الطابع الفسيولوجي على أن يستبعد الحاجات ذاتبيداغوجيا،ھنا ھي التي يمكن استغ�لھا

الح�اد،ك الحاجات النفسية التي تعتمد عل�ى إث�ارة التن�افسك، وكذل..مثل الحاجات البيولوجية

أووأ < يتراج�ع اھتمام�ه وبالت�الي ين�صرفحعقوبات،التي تؤدي إلى إخفاقات متكررة تى

. عن الدراسة

 الرغب��ةهلل��تعلم، وت�زم��هنف��سه، وتدفع��وتبق��ى أھ��م الحاج��ات ھ��ي الت��ي ت��ضع الم��تعلم أم��ام

ويجب في النھاي�ة أن تك�ون المھم�ة الت�ي س�يقوم بھ�ا ذات معن�ى ود<ل�ة.مرةوتتعزز في كل

ل].لهبالنسبة   والنج�اح الشخ�صي والف�ضول،�عّط� ومن ھذه الحاجات نذكر بحاج�ة التلمي�ذ

والفائدة التي يتحسسھا وسھولة المھمة وتقدير الجھد المطلوب وتحقيق الذات م�ع نف�سه وم�ع

.الجماعة

ال: ا=ھتم!!امتخ!!صيص.2 ليس ب��ا&مرة، ج��اھزإن جل��ب اھتم��ام الت�مي��ذ وإث��ارة ف��ضولھم

 التلمي�ذ،ات التي تناس�ب كبيرة في محاو<ته Iيجاد الوضعيذ، نفسه ونرى أن جھود السھل،

ُي ح�رم م�ن متع�ة ح�ل م�شكلة إ< انه يجد في ذلك صعوبة كبيرة وقد يعود ھذا إل�ى أن التلمي�ذ



������� 	
���
 ������ ��������������� ���
 � 43

ُي.محددة ة أو مفروض�ةة، ج�اھزاھتمامهقدم لھم المحتوى الدراسي لموضوع م�ا ب�شكفبدل أن

تشنفسه،جھد فيھا ا&ستاذُي اھھم وتثير فيھمد انتبّ يمكن استغ�ل نفس المحتوى بتقديم مشكلة

 اIجاب��ة، للبح��ث ع��ننويقلقھ��م، فيتوجھ��ورھمّ وتك��ون عل��ى ش��كل س��ؤال يحي��الف��ضول،ھ��ذا 

وقد يكون ط�رح الم�شكلة ف�ي المق�ام ا&ول.الحلوالحصول على المعلومات التي تدلھم على

أوناھتمامھم، ولكھو إثارة   سوف يتطور ا&مر إلى تفرع المشكلة ا&م إلى مشك�ت فرعية

ي�شعر الم�تعلم بال�سعادة عن�د م�ا يتوص�ل"س�كينر"يقول.البحثھي التي تقدم وتطور.ةجزئي

".رف على شيء كان مبھما في البدايةإلى فك عقدة أو لغز أو يتع

 مبني�ة عل�ىاالت�ميذ، &نھ�ا&ساليب التقليدية لم يعد باستطاعتھا حل إشكالية جلب اھتمام إن

إيجاد وضعيات أو مجا<ت تطبيقھا وعلي�ه يع�اد النظ�ر< من أجلّمنطق تقديم المعلومات أو

.المنطقفي ھذا 

د إل��ى الواق��ع إل��ى ھ��ذه التطبيق��ات القريب��ة م��ن اھتمام��ات التلمي��ذ وف��ي محيط��ه لتك��ون لنُع��

ھذه المقاربة تتجه من التطبيق إلى النظرية،.المعلوماتك ا&ساسي للوصول إلى نفسّالمحر

من أجل) في الميكانيك(م قوة الجذب المركزيةّنقد<: فمث� كافة فروع التعليم،ّوھي تخص

تطبي��ق ھ��ذا المفھ��وم ف��ي كيفي��ة س��ير الدراج��ة ف��ي منعط��ف، ب��ل يتوج��ه البح��ث بع��د م�حظ��ة 

؟ّالدر  اج التي تميل دراجته في المنعطف، لماذا يفعل ذلك

ت < ينطل�ق م�ن . لق�اء نف�سهإن ھذه البيداغوجية ترتك�ز عل�ى ن�شاط التلمي�ذ، ال�ذي كم�ا ن�رى،

وھذا م�ا يف�سر ال�سلبية الت�ي يك�ون عليھ�ا التلمي�ذ عن�دما نعتم�د. بدون مشكلة أو بدون تساؤل

.ا&ساليب الدوغماتية التي تقدم فيھا اIجابات والحلول بدون أن تكون ھناك أسئلة

ب��دأ بالم��شكلة كنقط��ة انط���ق لي��دور ن��شاط الت�مي��ذتإن ش��كل ال��درس يمك��ن ت��صوره كحلق��ة

كون مرجع�ا لھ�م ف�ي البح�ث، وتنتھ�ي ب�العودة لھ�ا؛ أي أن توظيفھ�ا ي�ستغرق كام�ل حولھا وت

.الدرس

يمكن توفير شروط نجاح العملية إذا ما أدرجت الم�شكلة ض�من:ا=نطBق تنظيم وضعية.3

 س�تكون العملي�ة مج�رد لعب�ةّف، وإ<ّ والتكل�ا<صطناعبّسياق عام من النشاطات حتى نتجن
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فقبل اقتراح الوضعية اIشكالية نحتاج إلى تنظيم ما ي�سمى.د مفعولھاّتخمين سرعان ما يتبد

.بوضعية اIنط�ق بحيث نجد أن طرح اIشكالية يصير طبيعيا وضروريا

إن استغ�ل السياق يھدف إلى إثارة فضول الت�ميذ وجلب اھتمامھم من أجل طرح ا&سئلة،

تلمي��ذ ودافعي��تھم للن��شاط، وعلي��ه توض��ع وال��سياق مبن��ي عل��ى مب��دأ رب��ط التعل��يم باھتمام��ات ال

.المادة الدراسية في سياقھا الذي تؤثر فيه حتى يجد التلميذ معنى لتعلمه

ونجد ھذا ممكنا في بيداغوجية الم�شاريع الت�ي تتمح�ور ح�ول ع�دد م�ن اIج�راءات العام�ة

تبط��ا بحي��ث يبق��ى الن��شاط الع��ام للق��سم يقظ��ا ومر) ف��صل أو س��نة( الت��ي ت��دوم مرحل��ة دراس��ية

.بالحياة

ھن��اك س��ياقات دائم��ة مبرمج��ة ف��ي المنھ��اج، أو ت��رتبط بالمدرس��ة مث��ل الن��شاطات العلمي��ة

المكتب��ة،( والثقافي��ة الت��ي تبرمجھ��ا المدرس��ة، وج��ود ف��ضاءات اIت��صال داخ��ل المدرس��ة 

).الورشة

وھك�ذا عن�دما تنف�تح المدرس�ة عل�ى محيطھ�ا) المراسلة بين المدارس( أو خارج المدرسة

. منھاا<ستفادةا من الوضعيات والسياقات يمكنّيجد المعلم مصدرا غني

باستغ�لكما يمكن ستكشاف ھذا المحيط وتوجيه الن�شاطاتا المحيط والبيئة المدرسية وھذا

ة ھذا الوسط الغني بالمثيرات لتعلمھا وھذا من شأنه إعداد التعليمية من حين _خر إلى دراس

 العلمية والتكيف مع ھذا المحيط؛ ف�المھم وا<تجاھاتالمتعلم للحياة الحقيقية ليكتسب المفاھيم

أوـّھنا ھو محارب�ة الفك�رة الت�ي ت�دعو إل�ى أن ك�ل درس يج�ب أن يعط�ى داخ�ل حي� ز الق�سم

.إلخ…والمصنع، المتحفالمدرسة بينما خارجھا توجد الطبيعة،

ُم ا&خبار في وس�ائل(ة لخلق سياقات مختلفةّھمإن استغ�ل الحدث يعتبر ھو ا_خر فرصة

مط).اIع���م المختلف��ة  لع��ا عل��ى ا&ح��داث ال��ـتي يمك��ن أنّ ويتطل��ب ا&م��ر أن يك��ون المعل��م

كل)… عروض،القيام بالتسجي�ت،( يستغلھا بإدخال تعدي�ت مناسبة   ا&حوال ولكن في

.<بد من بنائھا على أھداف مسبقة مرتبطة با&ھداف التعليمية المسطرة
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لمعلم وق�د ي�شارك فيھ�ا الت�مي�ذ ت�أتي:أھمھا التي ا<نط�قبعد وضعية: صياغة المشكل.4

الخطوة الھامة التي تصاغ فيھا الم�شكلة وتتمث�ل ف�ي ط�رح الم�شكلة الت�ي يتطل�ب حلھ�ا بحث�ا 

.ميذ، ھذه المشكلة ھي التي تحقق الھدفومشاركة أساسية للت�

:وحتى تكون المشكلة ناجعة يجب توفر شروط أھمھا

.حقيقيأن نضع التلميذ أمام مشكل-

بكفاي��ة حت��ى تتف��رع عن��ه م��شك�ت أخ��رى أن يك��ون ھ��ذا الم��شكل واس��عا وغني��ا-

ح��ل ھ��ذا ف��يسّك��رُيت��شمل ك��ل الھ��دف، وك��ل ن��شاطات الت�مي��ذ وزم��ن الح��صة 

.المشكل

ىّسم الم��شكلة أو ماُي��ّ وھ��ي عملي��ة اس��تقطاب انتب��اه الت�مي��ذ نح��و ل��ب:صيص الم!!شكلةتخ!!-

. الھدف، وتثبت معناه-دة ھي التي تطرح السؤال، وتتحدد فيھا المشكلةّبالبؤرة، والبؤرة الجي

؟" ترتكز صياغة الم�شكلة بط�رح ال�سؤال: طرح السؤال- أو ك�ل س�ؤال" لم�اذا؟"و" كي�ف

<ف بنوع من الشمّيتص تكون اIجابة مباشرة تلغي دور التلميذ بسرعة، ولية والعموم، حتى

بل يج�ب أن ي�شعر التلمي�ذ م�ن خ��ل ال�سؤال أن�ه بحاج�ة إل�ى التفكي�ر والتحلي�ل وإل�ى تجني�د 

طاقته ومعارفه، وإلى مبادرته بطرح ا&سئلة من طرفه ومناقشة ا&ستاذ كبقية الزم�ء حت�ى 

و .ل المشكلةوح الرغبة في البحث عن اIجاباتخّتترس تبدأ مجابھة ا&فكار

فعندما يبدأ الت�ميذ بم�حظة ظ�اھرة أو دراس�ة وثيق�ة أو إنج�از تجرب�ة فل�ن تك�ون م�ن أج�ل

ُم .جھة للجواب على السؤال المطروحّومتعة الم�حظة أو القراءة ولكن من أجل فكرة

 أنواع المشكBت.5

أاوھي الم�شك�ت غي�ر:العفويةالمشكBت)1 ُييلمق�صودة؛ أ لھ�اّھي� ب�دون ق�صد ترب�وي ل�م

وھم أوّالمتعل مية الطبيعية التي نصادفھا ف�ي حياتن�ا اليومي�ة ف�يّ الوضعيات التعليالمدرسة،

.أي وقت من ا&وقات

مو  ع�ادة ف�ي ش�روط ق�صوى م�ن الدافعي�ة الوض�عية عفوي�ة ت�تم:قبي�لسيرورة التعلم عند

ا الح��وادث الطارئ��ة(أوالع��اطفي) درس العل��وم(لمعرف��ي ويمك��ن اس��تغ�لھا عل��ى الم��ستويين
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ضالكھرب�ائي، م�ر ف�ي التي�ارعالز<زل، اIنقط�امثل حدوث) التي تحدث بجوار المدرسة

من.الخ… تلميذ، حريق، ؟ لم�اذا:قبيلوھي مثيرة ل^سئلة ؟ م�ا ھ�ي نتائج�ه  كيف حدث ھذا

؟ .الخ…نستخدم ھذه ا&دوات

ا&حي�ان، استغ�ل ا&حداث العفوي�ة لكونھ�ا مرتجل�ة ف�ي غال�ب حولا<عتراضاتبونذكر

؛.الم�شكلة تنسجم مع مخطط التعلم المق�صود ال�ذي ينطل�ق م�ن الھ�دف وص�و< إل�ى ح�ل و<

ماكذل  واIعت�راض الث�اني ق�د يك�ون.ال�درسلتقي مع أھ�دافي أن السياق يأتي فجأة ونادرا

 الل�زوم، خاص�ة إذا ك�ان الت�مي�ذ واقع�ين عل�ى م�ستوى الدافعي�ة نف�سھا إذا كان�ت زائ�دة عل�ى

مث�ل الخ�وف أو .( تحت تأثير شديد أمام الوض�عية الت�ي تن�تج درج�ة معين�ة م�ن ع�دم التكي�ف

راد م�ع ش�دة الدافعي�ة إل�ى ح�د مع�ينّتزايد ب�اطي ا<كتسابالقلق ومنه القانون الذي مفاده أن 

.)لة ا&مثل يكون مع دافعية معقوا<كتسابتتناقص بعدھا أو أن 

:التاليةو تتعلق بالعوامل _خر،إن ھذه الدافعية تختلف من شخص

.الشخصدرجة صعوبة المھمة الماثلة أمام•

.للشخصلوضعية بالنسبةل وجود معنى•

.ةّالمھمقدرات الشخص تجاه ھذه•

.الشخصعWمستوى تطل•

وحساسية كل فرد تجاه• ). الخوف التوتر،(الضغوطات ا<نفعا<ت

.المقدم حيال العمل بالمسؤولية اIحساس•

و أھمية أدوات العمل التي يمتلكھا• .الشخص قيمة

منو  إدراجه ضمن ا&ھداف أمكن يمكن العمل به إذا المشك�ت العفويةعليه فإن ھذا النمط

.المسطرة

 وھو بحاجة إليھا &نھا تتف�ق عمدا،ھي المشك�ت التي يثيرھا المعلم:ثارةُالم المشكBت)2

.ا&ھداف حيث تكمن أھميتھا في كونھا قابلة ل]ندماج مع ھذه سلفا؛ع ا&ھداف المعدةم
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 وتعود فنيات طرح ھذه المشك�ت إلى قدرة المعلم على استدراج الت�ميذ وم�ساعدتھم عل�ى

.ا&سئلةطرح

 التعليمي�ة؛وھي المشك�ت الت�ي يبنيھ�ا المعل�م بغ�رض تحقي�ق أھداف�ه:المبنية المشكBت)3

وّ م��ن التكل��الم��شك�ت ب��شيءيتمي��ز ھ��ذا الن��وع م��ن دا م��عّ وھ��و ي��ت�ءم جي��ا<ص��طناع،ف

و المسطرة،ا&ھداف  ق�ل م�صداقية عل�ىأ ويب�دوا ا<ھتم�ام، لكنه قد يفتقد إل�ى جان�ب اIث�ارة

 بع�ض ال�شروطة عن�ه م�ع مراع�اا<س�تغناءو ب�الرغم م�ن ذل�ك ف�� يمك�ن البداي�ة؛ا&قل ف�ي 

و تلقى قبو< لدى لتكون المشكلة مثير و المتعلمين،ة للدافعية  ويكون ذل�ك بعرض�ھا واض�حة

.التحديمناسبة لمستوى الت�ميذ وتحمل صفة

و ف��ي الطبيع��ة ت��صلح لبن��اء ھ��ذا الن��وع م��ن إن كثي��را م��ن الوق��ائع ف��ي حياتن��ا اليومي��ة

؟:فمث� المشك�ت، < ي�ذوب ال�ثلج عل�ى قم�م الجب�ال ؟ لم�اذا  م�اذا تمي�لل لماذا يحدث الب�رق

؟.المنعطفاتالطرقات في ؟ لماذا يتغير لون ال�شمس عن�د الغ�روب ؟ لماذا يطفئ الماء النار

؟  كيف يشتغل المصعد ؟كيف يشتغل محرك السيارة

ككيف يصعدث ؟  الشجرة ؟لماذا أعلىالماء إلى يصعديف الكلب دون غيره من الحيوانات

؟ لماذا يسحب اIنسان ذراعه دون شعور عند يتغير عدد الكريات الحمراء على قمم الجبا ل

؟  م�مسة جسم ساخن

و التي تثيرّن في الظواھر المقدزو التباُيإثارة التماُي ھو إن من بين التقنيات المستخدمة مة

و  . متضادتين في الخصائص ومثالھا مقارنة وضعيتين مختلفتين الحيرة،المفاجئة

:مثل

وا�  &جسام العازلة ا&جسام الناقلة للكھرباء

 ا&جسام التي تطفو على سطح الماء وا&جسام التي تغوص�

 انتشار الحرارة بالنقل وانتشارھا باIشعاع�

.الملمس البارد والملمس الساخن ل^جسام�

.ا&خضرالوجه العلوي والوجه السفلي لورقة النبات�
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 انتاج الطاقة في وجود ا&كسجين وفي غيابه عند الكائن الحي�

 ذية عند النبات ا&خضر وعند بقية ا&حياءالتغ�

.النباتيخروج الفلقات فوق سطح التربة وبقاؤھا تحت التربة باخت�ف النوع�

 المبني��ة يمك��ن وض��عھا ض��منةال��سؤال، والم��شكل التلمي��ذ عل��ى ط��رحّثإن فك��رة التب��اين تُح��

وحأو مشكلة عفوية الت�ي زئي�ة ھذه ا&خيرة ض�روري لمعالج�ة ھ�ذه الم�شك�ت الجلمثارة،

.نسبيايكون بصدد مواجھة مشك�ت معقدة يبنيھا المعلم مع سيرورة البحث عند ما

وأخيرا فإن المشكلة المعروض�ة متروك�ة لكف�اءة المعل�م وقدرت�ه وخيال�ه وذكائ�ه ف�ي اقتن�اص

.ومفيدةالفرص ليجعل منھا لحظات ھامة وممتعة 

<ةمثارعفوية، سواء كانت(ويبقى أھم معيار لوجاھة المشكلة  أومبنية أن تكون حقيقية أي

 اھتم��ام الت�مي��ذ وتن��ال قب��ولھم وتك��ون ناجع��ة ت��سمحرم��صداقية، تثي��تق��ود إل��ى الخط��إ وذات

و<ببل��وغ الھ��دف وت��ؤدي إل��ى التكي��ف  نن��سى أن اIھتم��ام ھ��و ال��شرط الحقيق��ي المطل��وب،

. ل]نتباه وأن الجھد المقدم بدون دافعية ليس له معنى

ح.1-2 ل المشكلةإجراءات

إن ح�ل الم�شك�ت ھ�ي الطريق�ة الت��ي ت�ت�ءم م�ع المقارب�ة الطبيعي��ة للف�رد ال�ذي يك�ون ف��ي

.الحياةوضعيات تعلم عفوية وھو يواجه مشك�ت 

خلّ ح���ل الم���شك�ت تبن���ى وف���ق اس���تراتيجية عام���ة ت���نظم الت���دإج���راءاتنوبي���داغوجيا، ف���ا

:التاليةالبيداغوجي خ�ل الدرس تبعا للمراحل 

 حلة التمھيدية المر-

:فيھامإشكالية، ويت–تمثل مرحلة التحضير واIعداد لبناء وضعية

أهالمسطر، صياغتتحديد الھدف- . وصف السلوك النھائي واIجابة المنتظرةي؛

 حاج�ة المتعلم�ين الت�ي تول�د اIھتم�اميالتكي�ف؛ وبالت�الوضع المشكلة الت�ي تحق�ق ع�دم-

.اIجابة–نحو البحث عن الحل

 لة إجراءات التنفيذمرح-
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:وتتضمن ما يلي

 استكشاف الوضعية اIشكالية-

 البحث عن الحل من خ�ل إعادة بناء الوضعية باتجاه وضعية الحل-

 اكتشاف الحل-

 إصدار الحل-

 تعزيز الحل-

:يلي بيانھا مفصلة كمانكاملة، ويمكميةّتمثل كل ھذه المراحل مقاربة استراتيجية تعل

 عية ا2شكالية استكشاف الوض.1

معلومات-وماذا نحتاج-المعطيات– منھا معرفة ما ھو معطىدتحليلية، القصوھي عملية

."بنية المشكلة"بىما يسم إلىلوبنيتھا لنصأخرى وعلى ضوء ذلك تتحدد المشكلة 

يص�ريحة، وھ� غي�ر واض�حة فنق�ول عنھ�ا بأنھ�ا غي�رنعفوية، تك�وإن المشكلة إذا كانت

 وعليه يترجم المعلم ھذه الوض�عية إل�ى م�شكلة بالضيق، المتعلم معھارلصعوبة، يشعباسمّتت

وأكثر  ھ�ذا الم�ستوى المعلم ف�ي وھنا نشير إلى تدخل.للحل حل وقابلة تحتاج إلى وضوحا

< لتفريغھا من القلقو الشعور بالخوفإن(.التفكير بدء ھم علىيتعق شحنتھا العاطفية حتى

< ي�ساعد عل�ى التفكي�ر ال�رزين ورد الفع�ل ال�ذكي ا<ضطراب ف�يو ) حال�ة ح�وادث مثي�رة

في< تستغل وعلية .حينھا الوضعية

 يح�دث عن�دما مث�ل م�ا م�ريح، الت�ميذ في ج�و ع�اطفي تحوز اھتمام أما إذا كانت المشكلة

إن فإن��ه يمك��ن أن تب��دأ عملي��ة مبني��ة، أو الم��شكلة مث��ارةتك��ون د ھ��ذه المرحل��ة ق��ا<ستك��شاف

و درجة تقصر حسب طبيعةتطول أو .تعقيده المشكل

و ال�شعور م�ستويين،و ا<ستكشاف ي�تم عل�ى  وم�ستوى تحدي�د بالح�اجز، م�ستوى ال�وعي

و أو– ال��شعور بالم��شكلة ال��صعوبة التعبي��ر الح��اجز، أي تحدي��د أي��ن يمك��ن التح��دي لفھمن��ا

.المشكلة يترجم السؤال الذي عن الواضح
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و ي�ساھم فيھ�ا ھام�ا، تلع�ب المناق�شة دورا،المرحلة في ھذه  يق�دم الت�مي�ذ، ي�ديرھا المعل�م

وفيھ��ا م��ا ھ��و  الت�مي��ذ ف��ي العم��ل البح��ث دورھ��ي م��سارات م��ا ھ��و مجھ��ول وم��امعل��وم

و و توضح فيھا طريقة العمل الجماعي، الفردي و تستغل فيھا السبورة المتدرج، المنھجي

وكوسيلة لعرض ،تھاكتاب ا&فكار

و اكت!!شاف.2  فيھ��ا تت��ضح ا<س��تراتيجية، وھ��ي مرحل��ة حاس��مة ف��ي ھ��ذه:الم!!شكلالبح!!ث

و تنتظم البنية المعرفية للت�ميذ أي يبدأ .التعلمالمشكلة

إلى" مشكلة-بنية"وينصب نشاط الت�ميذ في تحويل الوضعية اIشكالية من بنية ابتدائية ھي

.الھيكلةالتحويل أو إعادة التي تنتج من عملية"حل–بنية"الحل أو 

 وإع�ادة ھيكلتھ�ا ھ�ي تنظ�يم ا<س�تجاباتإن كل وضعية ھي جملة من المثيرات الحسية ومن

 وال��ذي م��ن خ�ل��ه الوض��ع ا&ف��ضلف��ي تط��ور مت��درج نح��و" ا<س��تجابات–المثي��رات"ھ��ذه

 نستبصر الحل

د م�ن م�ستوياتعدك، وھناإن العمل على تحويل بنية إلى بنية أخرى ليس دائما عم� سھ�

:ھيالتحويل

أي واض��حة البني��ة وتك��ون فيھ��ا معطي��ات الم��شكلة مت��وفرة ويمك��ن:ال!!صريحةالوض!!عية)1

وفمسحھا بنظرة   الذي يتجهفواحدة، والھد ھذه الحالة يتم فحص الوضعية جملةيإجمالية؛

 وھ�ذا اIج�راء ھ�و اIستب�صار وف�ي بع�ض.الح�ل إع�ادة الھيكل�ة ب�سرعة ليكت�شفمإليه، وت�ت

.فجائياا&حيان يكون اIستبصار

إذا كان المشكل غامضا وليس له بنية واضحة تكون الرؤيا محجوبة:الضمنية الوضعية)2

)الغشطلت"رؤية الحقل المعرفي حسب نظرية المجال( فإن إع�ادة الھيكل�ة ت�تم ع�ن طري�ق"

ية الت�ي تحم�ل فيھا عدة محاو<ت إلى أن يصل المتعلم إلى الوض�عبوالخطأ، تجرالمحاولة 

. أي ظھور حالة اIستبصارالحل؛شروط 

في��ه ح��� وحي��دا إجباري��ا ت��صدرببالح��ل، وتتطل��وھ��ي بني��ة ت��وحي:الثابت!!ة الوض!!عية)3

.اIجرائي مباشرة على النمط اIشراط الحل-اIجابة
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 ونم��ط إج��راءات إع��ادة ھيكلتھ��ا" اIش��كالية الوض��عية-البني��ة"ھيكل��ة الع�ق��ة ب��ين درج��ة)4

.الحلول إلى للوص

 حل��ه وف��قممعين��ة، وي��تيك��ون الم��شكل فيھ��ا عفوي��ا وطبيعي��ا ل��ه بني��ة:العف!!ويحال!!ة ال!!تعلم ـ!!

:التاليةالمراحل

عن-  الحلتّالمؤشرات، مؤشراالبحث

:حا<تو ھناك عدة:الوضعيةإعادة ھيكلة-

ال--إذا كانت المؤش�رات قليل�ة فالبني�ة ض�منية° محاول�ة تك�ون إع�ادة الھيكل�ة ع�ن طري�ق

.والخطإ

 إعادة الھيكلة عن طريق اIستبصار تكون---صريحةإذا كانت المؤشرات مھمة فالبنية°

 إع���ادة الھيكل���ة ع���ن طري���ق اIش���راط ---إذا كان���ت المؤش���رات واض���حة فالبني���ة ثابت���ة°

 اIجرائي

 بنيتھايالالصعوبة، وبالتمن علٮدرجةكونت)ة أومبنيةثارُمةشكلمال(:مّالمنظّم حالة التعلـ

: تكون إجراءات الحل وفق المراحلللمعلم،متروكة

)معطيات يقدمھا المعلم( تزويد وتطعيم الوضعية بالمثيرات-

:ھيكلة الوضعيةإعادة-

 إعادة الھيكلة عن طريق المحاولة والخطإ---)بنية ضمنية قصدا( مؤشرات قليلة°

ُم( مؤشرات مھمة°  كلة عن طريق اIستبصارإعادة الھي---)وضحة قصدا بنية

ُم( مؤش��رات واض��حة°  إع��ادة الھيكل��ة ع��ن طري��ق اIش��راط ---)وحي��ة ق��صدابني��ة

 اIجرائي

 إصدار الحل.3

 تج�در اIش�ارة ال�ى أھمي�ةاالح�ل، وھن�صدر ھذاُيهالحل، فإنعند ما يصل التلميذ إلى بنية

عن�اء البح�ث وعرض�ه م�ن تقديم اIجابات الفردية من طرف الت�ميذ &ن اكتشاف الحل بعد

 ح�افزالالمنتظ�رة، ويمث�الھ�دف أو الكف�اءة/بت السلوك النھائيّطرف التلميذ من شأنه أن يث
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 إل�ى أن�ه يحق�ق حاج�ة أساس�ية ھ�ي تق�دير ال�ذات وتثم�ين الجھ�دةالمقب�ل، باIض�افقويا للتعلم

يم��ا ص��حيحا وبالن��سبة للمعل��م س��وف يق��يم قدرت��ه ونجاع��ة تعليم��ه وكفاءت��ه ويق��يم تقي.المب��ذول

.الت�ميذتعلمات 

 ج���زء ھ���ام م���ن ھ���ذهوجدي���دا، وھ���خ����ل إص���دار الح���ل ي���شعر التلمي���ذ أن���ه اكت���شف ش���يئا

 اIستراتيجية

< تساعدةالمھمة، نياب يتولى فيه المعلم ھذهيالحل، الذإن ا&سلوب التقليدي Iصدار  عنھم

تتجھ��دھم، والتقني��االت�مي��ذ عل��ى جن��ي ثم��ار رتك��ز عل��ى انتق��اء بع��ض المعم��ول بھ��ا والت��ي

 يول��د ل��دىهم��ستحب، أن�� عل��ى ا_خ��رين أم��ر غي��رماIجاب��ة، وتف��ضيلھالت�مي��ذ فق��ط لت��ولي 

>  وعلي�ه تعتم�د اIجاب�ات.س�بب من�وا بھ�ا دونديستحقونھا، وق�ا_خرين خيبة أمل وحسرة

دم�ث�، عن�الفردية على أوراق عمل أو محاو<ت ويسجل الحل الذي يعرض عل�ى ال�سبورة

لمعاين�ة تط�ور)جأو ا&ف�وا(كما يح�رص المعل�م عل�ى الم�رور أم�ام الت�مي�ذ.با&فواجمل الع

أوىبحثھم، ومد عن اقترابھم .النتيجةابتعادھم

 إجراءات حل وضعية إشكالية ذات بنية ضمنية.3ـ1

)بيداغوجية المحاولة والخطإ(

غ ُمتكون الوضعية اIشكالية ضمنية إذا كانت بنيتھا ، ، يك�ون الحق�لّشوير واضحة شة

، ستخدم فيھ��ا ا<ستب��صار مباش��رةي��، و< ي��ستطيع الف��رد عن��د مواجھتھ��ا أن المعرف��ي مغل��ق

ا و الخطإ، ونميز حالتينفيتطلب في ھذه الحالة استكشاف :لوضعية عن طريق المحاولة

أو.1 و الخطأ العشوائية ل�ة والخط�إ وال�ذي وھو شكل ب�دائي م�ن المحاو:سُمّلالتالمحاولة

غييتم فيه تحسس الحل عن طريق عدة   عن�دادة، نجدھّومتردةمنظمة، عشوائيرمحاو<ت،

أم�رةا&طفال الصغار عند ما يصادفون مشك�ت &ول حت�ى بع�ض الكب�ار إذا ك�انوا ف�يو،

فھحالة ارتباك وتحت ضغط نفسي  .والخطأ من المحاولةينّ مستوى متدوكبير،
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عن��د م��ا يمتل��ك الف��رد ك��ل إمكاني��ات وق��درات الح��ل ووس��ائل:المنظم!!ةط!!أ المحاول!!ة والخ.2

البحث فإنه يستكشف الوضعية في البداية محاو< استيعابھا ق�در اIمك�ان ليك�شف ع�ن بنيتھ�ا 

إذوتنظيم   كانت المشكلة صعبة بھا عناصر مشوشة وك�ان باIمك�ان تنظ�يم ھ�ذهاعناصرھا،

ااIستب�صار، ف�إذن أو< بمحاولة الوصول إلى حال�ة رف الفرد إزاءھا يكوّالعناصر فإن تص

ل��م يفل��ح فإن��ه يب��دأ بتط��وير م��ا ي��سمى بالفرض��يات الت��ي تمث��ل إجاب��ات أو حل��و< مؤقت��ة أي

.افتراضية تحتاج إلى أن يتحقق منھا

 صياغة الفرضيات)1

 بتحليلھ�ا وت�سليط ال�ضوء عل�ى كاف�ةأللوض�عية، يب�دتنشأ الفرضية م�ن استك�شاف عمي�ق

ل إلى أحد جوانبھ�ا المماثل�ة لوض�عيات س�ابقةّه يتوصّ على كافة ا&وجه لعلاوانبھا، وتقليبھج

.مشابھةمألوفة لديه وتذكره بحل سابق لوضعيات

.قصوىج يقظته وفي حالة استنفارّإن النشاط الذھني يكون في أو

ص�ياغة فرض�ية بعد فھم الوضعية واستيعاب مكوناتھا تكون أكثر تفتحا ويصل بعدھا إلى

.يقتنع بھا ويراھا ا&كثر احتما<

 بن�اء الفرض�ية عل�ى طبيع�ةفس، ويتوق�ُمّالتلإن مجال الصدفة يكون ضعيفا كما في حالة

وھالمشكلة أو السؤال تويالمطروح، وھھه إلى بناء ھذهّجّ التي <يالفرضية؛  وجھة عامة

رّ يتع��ذدبال��ضرورة، وق��ت ص��حيحة فھ��ي ن��وع م��ن القناع��ة الداخلي��ة لكنھ��ا لي��س.الح��لتعن��ي

إالوصول إل�ى فرض�يات  س�ھولة أو ص�عوبة الوص�ول إليھ�ا يتوق�ف ف�ي النھاي�ةنص�حيحة،

 اIرتباط�ات م�عدونموھ�ا، وع�دعلى الخبرة السابقة للف�رد والمعلوم�ات المت�وفرة والق�درات

.وضعيات سابقة

 إختبار الفرضيات)2

أوم�صداقيتھا ختيارھ�ا أو تقييمھ�ا لمعرف�ة م�دىباأم�ا، يب�دعند م�ا يعتم�د الم�تعلم فرض�ية

المعط�ى، عملية مواجھة ھذا الحل المفترض أو التف�سير المؤق�ت م�ع ال�سؤاليصحتھا، وھ
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أوعتوض ھنا يكون اIختبار تجريبيا عمليا أو نظري�ا ح�سب( اIختبار على محك التجريب

).طبيعة المشكلة أو السؤال المطروح 

 ف��ي الح�ا<ت المستع��صية الت��ينب��سھولة، ولك�يطة يب�رز التواف��ق ف�ي بع��ض الح�ا<ت الب��س

 تحت��اج إل��ى مراح��ل ومعالج��ة م��شك�ت جزئي��ة يج��ب اعتم��اد مقارب��ة ح��ل الم��شك�ت باتج��اه

 أم�ام ع�دة فرض�ياتها&كبر؛ &ن�الحصول على أكبر قدر من المعلومات وفق خط الفرضية

:المعايير؛ أھمھا حسب بعض ذلكمإحداھا، ويتمختارة يجب القيام بالفرز واختيار

.أن يشعر أنھا تستجيب للسؤال المطروح-

.المحيطةأنھا تنسجم إجما< مع الوضعية التي أمامه ومع البيئة-

.أنھا تنسجم مع المفاھيم والقوانين والمعلومات المؤكدة سابقا-

. على حل اIشكاليةةنجاعة، قادرأنھا ا&كثر-

 إجراءات البحث)3

ي، وھ�اختبارھ�ا المنظمة تعتمد على وضع الفرضيات ث�م والخطأجية المحاولة إن بيداغو

.تدريجياتمثل نموذجا للبحث ومنھجية عمل يجب أن يمتلكھا الت�ميذ

إن كثيرا من الوضعيات التعليمية الخام تك�ون ض�منية أوي�تم تحويلھ�ا إل�ى ھ�ذه البني�ة بت�دخل

وھ��ذا الت��دخل يجعلھ��ا ف��ي م��ستوى.سطرالم��ذك��ي للمعل��م عن��د م��ا ي��رى ذل��ك مناس��با للھ��دف 

 على تقديم حد أدنى م�ن المعلوم�ات كافي�ةلالت�ميذ، ويعم البيداغوجي من طرف ا<ستغ�ل

.لتوجيه البحث

 للمشكلة حتى تصير وكأنھامّللت�ميذ، بتبنيھإن نشاطات البحث ترتكز على المساھمة الفعالة

 ال��ذي يعم��ل عل��ىرمن��ه، ا&م�وبتوجي��ه م�شكلتھم حت��ى وإن كان��ت تج�ري تح��ت قي��ادة المعل�م

استدعاء المعلومات وإرشاد الت�ميذ لصياغة الفرضيات مع فرز المعلومات واس�تبعاد م�اھو

كمغير مجد  رالعملي�ة، والتعبي� يجب أن يسھر المعلم على تشجيع المواق�ف اIيجابي�ةامنھا،

 علىصخططات، والتلخيالمعن الرأي وكتابة المعلومات وتفحص الوثائق المختلفة وإنجاز
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و<السبورة لتطوير إجراءات الحل والعناصر  يج�ب أن يك�ون ت�دخل المعل�م مبالغ�ا الجديدة؛

 المطلوبة ا<ستق�ليةفيه حتى يجد التلميذ

إن المعلوم��ات الت���ي ي���تم جمعھ���ا تمث���ل مؤش���رات الح���ل أو ب���ا&حرى ت���ستغل لت���شكيل ھ���ذه

ة كالم�حظ��ة أو غي��ر مباش��رة كالبح��ث الح��صول عليھ��ا بطريق��ة مباش��رمالمؤش��رات، وي��ت

.لتوثيقي

:المBحظةنشاطاتـ

ظ�اھرة،ةأداة، م�حظ�يكون فيھا التلميذ أم�ام الموض�وع ب�شكل مباش�ر وذل�ك مث�ل دراس�ة

 أو الموض���وع مح���ل الظ���اھرة، أو التجرب���ة، فيھ���ا بمعاين���ة وفح���صمتجرب���ة، يق���وءإج���را

.الم�حظة

 ھما الم�حظة نوعان:المBحظة أنواع-

 تقوم على كشف خصائص ومميزات الشيء أو الظاھرة المدروسة:كيفية مBحظة°

ما:كمية مBحظة°  تقوم على إجراء قياسات لمقادير مميزة لظاھرة

 عل�ى التميي�زةالحواس، والقدر فيهمتركيبي، تستخدالم�حظة نشاط:المBحظةخصائص°

 العناصر ا&ساس�ية ويق�يم مقارن�ات ب�ين الظ�اھرة فيھا المتعلم نحوهوالتنظيم، يتوجوالتحليل

.حولهمحل الدراسة والظواھر المألوفة من

.فعلياإن الم�حظة يجب أن تتم-

.موضوع الم�حظة يجب أن يكون حاضرا وموجودا أمام الت�ميذ-

من- كذا، أنك أمام تخيل(قبيل< يجوز تناول الموضوع نظريا باستخدام عبارات

.ن ذلك يفقد الم�حظة مصداقيتھا ويلغم البحث من بدايته&(…، كذاترأي

ن الم��ستمرّ الم�حظ��ة ش��أنھا ش��أن بقي��ة الق��درات تكت��سب وتنم��ى وت��صقل ب��التمر-

.والتدريب

:نشاطات التوثيقـ
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ُب ع�د نعمد إلى نشاطات البحث التوثيقي عند ما تكون الم�حظة غير ممكنة لسبب ما مث�ل

أوالمكالظاھرة في الزمان  .كافية عندما تكون أدوات الم�حظة غيروان،

 ب��ين تل��كنالم�حظ��ة، وم�� تتن��وع م��صادر التوثي��ق بتن��وع موض��وعات:التوثي!!قم!!صادر°

والتحقيق��ات، والحاس��وب، والفي��ديو، ال��صوتية، والت��سجي�ت والمج���ت،الم��صادر الكت��ب

. أن تكون كلھا في متناول المتعلميالخ، وينبغ…ةوالمكتب

 مكتوب��ةتوخ�� ص�اينبغ��ي أن تت�وج بنت�ائج عل�ى ش��كل تركيب�ات:الت!وثيقيالبح!ث نت!ائج°

.البحثيمكن استثمارھا في مواصلة

 إعادة ھيكلة الوضعية.4

الحلول أو التف�سيرات المؤقت�ة ي�تم اختبارھ�ا والنت�ائج ھ�ي الت�ي تحك�م عل�ى(إن الفرضيات

.صدقھاصدقھا أو عدم 

 أنه يتيح لنا إع�ادة المحاول�ة <ختب�ار فرض�ية أخ�رىكذلعيبا، والخطأ مسموح به &نه ليس

< ت�صمد ويجب أن تتوفر المرون�ة الكافي�ة.الحلحتى نصل إلى للع�دول ع�ن الفرض�ية الت�ي

.موفقة أنھا غيرحاIختبار، وتتـضأمام 

:الفرضياتتقنيات تقييم-

:ھماتقيم الفرضيات بطريقتين

أوويتم بمجابھة ا&فك:الجماعيالنقاش° م�صغرة، ض�من مجموع�ات ار ضمن فوج القسم

 النق�اش م�ن ش�أنه الك�شف ع�ن الثغ�راتاواس�تد<<ته، ھ�ذ كل طرف فيھا بتق�ديم حجت�هميقو

 المقدم��ة وا&فك��ار المعروض��ة وقيم��ة المعلوم��ات الت��ي وا<س��تد<<تالموج��ودة ف��ي الحج��ج

و.طرفيستند إليھا كل  يت�يحاالواقعية، كم�غير وھكذا يتم الفرز وتستبعد الحا<ت المغلوطة

.السابقةماتھمّالنقاش الكشف عن تصورات الت�ميذ للظاھرة ومدى استفادتھم من تعل

يفإذا كان النقاش:التجريبية ا=ختبارات°  إذاةح�دوده، وخاص� إل�ىلب�الغرض، وي�صي<

.ضروريا التجريبية يكون ا<ختباراتكانت متغيرات المشكلة كبيرة فإن اللجوء إلى

 التجريب كوسيلة <ختبار الفرضيات
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ُي  أھمھ��ا ھ��و ال��ذي ي��ستند إل��ى فرض��ية يج��بنمختلف��ة، لك��ق��دم العم��ل التجريب��ي بأش��كال ق��د

 المتمثل في عزل المتغيرات في محاول�ة ل�ربط متغي�رين المبدأ تخضع لنفسياختبارھا، وھ

أوإيجاد الع�قة السببية .والنتائج الع�قة بين ا&سبابيبينھما؛

التجريب في المخبر مثل ن�شاطات ا&عم�ال التطبيقي�ة يحت�اج إل�ى تنظ�يم البيئ�ة الفيزيائي�ة إن

:المادية والبيداغوجية من أجل

ھم- ب�صدد القي�ام تمكين الت�ميذ من الحصول على الوسائل المناسبة للنشاطات التي

 بھا 

.التجريبيةتمكين الت�ميذ من إعداد التركيبات-

ية التي يطلبھا الت�مي�ذ ف�ي متن�اولھم وك�ذا التوثي�ق وم�صادر وضع الوسائل اIضاف-

.المعلومات

.النتائجمالذاتية، لتقييتمكين الت�ميذ من أدوات وآليات المراقبة-

أو- .فرق البحث تھيئة شروط العمل الفوجي

تقديم التوجيھات ا_ني�ة الت�ي ت�ساعد عل�ى فھ�م ال�سؤال والم�شكلة المطروح�ة وال�دعم

.المعترضة الصعوبات لتجاوز بعض

 ا2شكالية- عن طريق الوضعياتالتجريبيةتعليم العلومـ2

 في التدريسا=ستقرائيةالمقاربة.2-1

< يعط�ون.ال�درسإن أساتذة الفيزي�اء يعتق�دون أن التفكي�ر ينطل�ق مث�ل انط��ق"  ب�ا<فھ�م

امللتلميذ ُمب المراھق الذي يأتي إلى درس الفيزياء بمعلومات  المطل�وبو، لة م�سبقاّشكريقية

ليس ھو إكسابھم ثقافة علمية عن طريق التجريب بق�در م�ا ھ�و تغيي�ر ھ�ذه الثقاف�ة التجريبي�ة

 Gaston)" غاستون باش�ر"".<جتياز الحواجز المتراكمة من الحياة المعيشية 

Bachelard) 

و ا<ستق��صاءات المختلف��ة ل��دى ش��ريحة واس��عة م�� ن الت�مي��ذ أنھ��م يج��دون ت��دل التج��ارب

 وم�ا ھ�و س�ائد ھ�و تجريب�ي،صعوبة كبيرة عندما يواجھون وض�عيات تتطل�ب اتخ�اذ م�سعى



������� 	
���
 ������ ��������������� ���
 � 58

< يجدون التقييم المناس�ب ال�ذي يتناس�ب م�ع التدريس،تغييب ھذا الجانب في  وحتى الت�ميذ

.ھذا المسعى

يبية ھي المسؤولة ف�ي إن استخدام الطريقة أو المقاربة ا<ستقرائية في تدريس العلوم التجر

 ص��عوبة ف��ي فھ��م الم��ادة العلمي��ة إذ يج��دون ج��زء ھ��ام م��ن اIخف��اق الحاص��ل ل��دى الت�مي��ذ،

.لھمالمدرسة

 نقد النموذج ا=ستقرائي: كيف يتم تقديم درس وفق ھذه الطريقة؟.-1

ُي و رتك��ز ع��ادة عل��ى اقت��راحتل الطريق��ة ا<س��تقرائية الت��يّف��ضإن ھ��ذا النم��وذج ي��ستخدم

ھذا ا<نتقال من الحقائق إلى القوانين.و القوانينالمفاھيمإلى توصل التي"نموذجية جربةت"

و دقة الم�حظة وإجراء القياسات .يرتكز على صرامة ا&داء

وأو<، لدراس�ة موض�وع م�ا ن�ستقرأ التجرب�ةوش�يء، تقدم قبل ك�لوا&ولى، التجربة ھي

ف نح��اول أن ت��تم ب��أعلى دق��ة ممكن��ة،  تحلي��ل ھ��ذهوج��داول، ف��يعالقياس��ات، تجم��يھ��ا تج��رى

.منھا القوانين تستخرجالبيانات التيمالفيزيائية، ترسالنتائج تقودنا إلى تعيين بعض الثوابت

و بھ��ذا  لك��ن بالن��سبةو، رض��اهل، وتن��ا يج��د فيھ�ا ا&س��تاذ مبتغ��اهدال��شكل، ق��ھ�ذه الخط��وات،

.رفللتلميذ سيجد صعوبة على مستوى توظيف ھذه المعا

:التاليةان ھذا النموذج مھيكل على الخطوات

 تقديم تجربة

 تحليل التجربة

و قوانين  الوصول إلى نتائج على شكل مفاھيم

: ما الھدف من ھذه الطريقة؟.2

أن- كل يجب . سريع، بدون مناقشةواضح، شيء يكون
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''النمذجة''بـ إلى القيام إلي تعليم النموذج وليس تھدف-

:كيف ھو موقف التلميذ أمام ھذا العرض؟.3

و عرضھا بشكلعالمتفرج، يتابانه في وضع  ا<ستد<<ت التي يجتھد ا&ستاذ في تقديمھا

أوة، خاليمنظم ومتماسك ت.عثرالت من المحاو<ت الخاطئة ، لهّبنى من دون تدخُوھذه ا&فكار

. عنهابعيد

ُي  ش��يء يج��ب أن يب��دوا واض��حا ف��ي أذھ��انل، ك��بع��د ك��ل ح��ا<ت ال��شكإن ا<س��تقراء ھن��ا

فكأن الھدف ھو تحسيس الت�ميذ أنھم في مجال الحق�ائق اليقيني�ة.شبه كامل بسيط، الت�ميذ،

< يساورھا الشك ي.التي وعل�ى إن التعل�يم ھن�ا مب�رمج،.ك�ون س�ريعاوبناء المفھوم يج�ب أن

وك�أن ھ�ذا الن�وع م�ن التج�ارب جع�ل.التلميذ أن يساير تطورات التجربة التي تعرض أمامه

.فيبدوا مصطنع وفيه تكلف، غير مرتبط بالواقع بالنموذج،ل�لتصاق 

اسالنموذج، وبنف لتعليمىبالنموذجية، تسعسمّھذه التجربة، التي تت  لحقائق، الوقت تعرض

 لھذا تختزل وتبسط إلى قدر يجعلھ�ا تقت�رب م�ن النم�وذج.قياساتن الت�ميذ من إجراءّوتمك

و إن ابتع��دت ع��ن الظ��واھر الواقعي��ة للحي��اة، ومث��ال ذل��ك عن��دما تق��دمىب��ه، حت��و تلت��صق

.التجارب في شكل تركيبات جاھزة خالية من كل التعقيدات

الإن ھذا الخيار ا<ستقرائي و آلي�ة بن�اء كيفيةيتجاھل ان�ه.المعرف�ة التي يفك�ر بھ�ا الت�مي�ذ

فھيرمي إلى نقل تصورات ا&ستاذ .< تستند إلي تصورات الت�ميذ بل تتجاھلھا تماماي،

 لت��صورات الت��ي يمتلكھ��ا الت�مي��ذ قب��لاإن ك��ل البح��وث ف��ي ھ��ذا المج��ال تؤك��د عل��ى ھ��ذه

شديدة المقاومة لھذا الشكل من العمل وھي معرفة ساذجة ،لكن.الوصول إلي دروس الفيزياء

.التجريبي

 ماذا نضع في أذھان التBميذ؟.4

يقبل به، ويمارس من خ�ل�ه اه،ّيتبن في أحسن ا&حوال يكتسب التلميذ النموذج المعروض،

لكن يحتفظ بت�صوراته ا&ولي�ة عن�دما يتعام�ل م�ع الوض�عيات. كثير من النشاطات التجريبية
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.الحقيقية

ويترس���خ ف���ي ذھن���ه اعتق���اد خطي���ر ب���أن الفيزي���اء ل���يس بمق���دورھا دراس���ة وتحلي���ل ھ���ذه

.الوضعيات

؟.5 أ:مـــاذا حدث أنيالتجري�ب، ال�ذ وك�ذا دور مفعولھ�ا،لغيُإن التجربة  م�ن المف�روض

 تعتبر نشاطا علمي�ا حقيقي�ا ھذه المشك�تإن.يجعل التلميذ يبني معرفة جديدة وحل مشك�ت

> <:"’’غاستون باش�ر’’ وكما يقول نفسھا، تطرح من تلقاءو لكنھا إذا لم يكن ھناك تساؤل

<تكون ھناك معرفة علمية < شيء بديھي من تلقاء نفسه، ".يبنى كل شيء يعطى، شيء،

< ت��دفع التلمي��ذ لبن��اء معرفت��ه ل أوّ فھ��و يتمث��بنف��سه،وم��ن ھن��ا نج��د أن المقارب��ة ا<س��تقرائية

ا إذلعلمي ال�ذي يقت�رح علي�ه ك�إجراء يستوعب المسعى  ل�م يك�ن ي�راه ن�وع م�نااص�طناعي،

.التحايل عليه

؟.6  كيف ينظر التلميذ الى ھذا النوع من التدريس

، غير مفيد، خاصة خارج المدرسة- . يجده تعليما تقليديا

في يكون اھتمام الت�ميذ غيراالدراسية، بينم ا&سئلة التي تطرح تخص المادة- نفق�دوذلك،

وقالحافز . تصل إلى حالة اIحباطدللمعرفة،

؟.7  ما ھي عيوب ھذه المقاربة

فھ< يبني المشكلة التي) التلميذ( المتعلم-  ليست له،يأمامه،

.ُتستدعلمابھا، &نھيحتفظ) التي غالبا ما تكون خاطئة( إن التصورات ا&ولية للت�ميذ-

 المعرفة العلميةمن أجل مقاربة حقيقية تبني.2-2

 المبادىء.1

ه لھ�ذا الم�سعى ا<س�تقرائي نري�د من�ه تط�وير م�سعى تعليم�ي قري�ب م�نّوج�إن ا<نتقاد الُم

د فرضياتّبل تتدخل لتأكد أو تفنه التجربة ليس <كتشاف القوانين،يفنالعلمي، تكوالمسعى

< يكون اس�تقرائيا، ب�ل.مقدمة أو< -hypothetico(’’تاجياس�تن-افتراض�ي’’وا<ستد<ل ھنا

deductive (
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:معاييرتستند ھذه المقاربة على ثBثة

< يخل�وا التلمي�ذ م�ن:للت�ميذضرورة ا&خذ بعين ا<عتبار التصورات ا&ولية.1 قبل ال�تعلم

أوالتصورات  ما.السابقة المفاھيم ا&ولية  فھو يمتلك تمثي�ت فكرية أو نماذج تفسيرية غالبا

أوالإن.ناق��صةتك��ون خاطئ��ة أو < ي��تم إ< ع��ن طري��ق ھ��ذا النظ��ام م��ن الت��صورات تحلي��ل

و حده القادر على ف�ك وعب�ر تط�ور. رم�وز المعلوم�ة الت�ي يتعاطاھ�اّالتمثي�ت،و ھذا النظام

و  و نموھايالبناء، وبالتالھذا النظام تحدث إعادة التشكيل . مراجعة المعارف

 مراجعة دور التجربة.2

 الموض��وعية ال��ىتغي��ر وتط��ور ھ��ذه الت��صورات إل��ى نظ��ام يك��ون أق��رب إن ال��تعلم يعن��ي

س�.التجربة سيتحقق تدريجيا عبريالعلمية، الذ عوض بم�اتوبالت�الي ف�ان التجرب�ة النموذجي�ة

ب. يسمى المراقبة التجريبية عديا من ص�حيةَوھي وسيلة تسمح للتلميذ من أن يتحقق بنفسه

.تصوراته

:الحقائقو التمييز بين النموذج.3

ومساوئ ھ�ذا.إن الخيار ا<ستقرائي يعمل على تقديم النظريات بقرب من م�حظة الحقائق

< يميز بين الحقائق والنم�وذج ال�ذي ل�م ي�ساھم   فتنح�صر طريق�ة.في�هاIجراء ھو أن التلميذ

و و الح��سابات و اس��تد<له العلم��ي ال��ذي يبق��ى متوق��ف عن��د ح��دود إج��راء القياس��ات تفكي��ره

.القوانينخدام است

وّ عليه إن يف�رحقيقي،عي بناء تعلمّيديالمسعى، الذأما  أخ�ذوالحقيق�ة،ق ب�ين النم�وذج

 يجب أن ينطلق م�ن وض�عيات حقيقي�ة،وضعيات تجريبية على تحليل).الخ.المطلوبالحذر

ا< المادية، فكرة النقطة كاستخدام(تبسيطات،بدون من الواقع،  نز<ق،إھمال ا<حتكاك عند

قيم��ة الجاذبي��ة،°30الزواي��ا ال��شھيرة مث��ل الوش��يعة ب��دون مقاوم��ة، الم��سارات الم��ستقيمة،

.الخ...10المساوية لـ  والميكاني�ك، يجرالم�سائل دراس�ةدم�ث�، عن�وعلي�ه)  ب�ين الت�مي�ذل،

و<عند تحليل الوضعية المأخوذة من  نقحم النموذج الخاص بشعاع القوة وم�ا يلزم�ه الواقع،

أحمن في�صير النم�وذج أداة ت�سمح بمعالج�ة ھ�ذه.ذلك إلي أنه بحاجةس التلميذّ قوانين إ< إذا
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 التب�سيط ال�ضروري لھ�ذه الوض�عية فيتق�رر بع�د تبري�ر اس�تخدامه م�ن ط�رفاالمسائل، وأم�

. الت�ميذ للوصول إلي حل مرضي للمسألة

 ا2شكالية كأداة تعليمية مBئمة-الوضعية.2

تما<ستنـتاجي– المسعى ا<ستقرائي باIجراء ا<فتراضي من أجل استبدال  تط�وير إط�ارّ،

 البح��ث ع��ن إل��ى تھ��دفيالوض��عيات، الت�� أو بيداغوجي��ة اIش��كالية،-الوض��عيةتعليم��ي ھ��ي

.المعلوماتو بناءھا وليس إلى توصيل على توظيف المعلوماتإشكالية القادرة-وضعية

؟ھو النموذج الذي يBئم التBميذـ ما

:الھدف:أو=

ُيع�رض ل�ه أو ُيقت�رح علي�ه- &ن التلمي�ذ بحاج�ة إل�ى بن�اء معارف�ه. جعل التلميذ يھتم إلى م�ا

.بنفسه 

.التلميذ طرفمن) العائق( تجاوز الحاجز-

.بھاّا&خذ بعين ا<عتبار تصوراته أو التكفل:ثانيا

عا<نتب��اه- ل��ى ش��كل معرف��ة امبريقي��ةّ إل��ى أن التلمي��ذ ي��أتي إل��ى ال��درس ُمحم��� بت��صورات

.و المطلوب ھو إبراز ھذه التصورات.ُّمؤسسة

؟ ُـ كيف يعد ا-ستاذ الوضعية
،)وھي تصورات الت�ميذ( يبدأ بتحديد الحاجز-

 تجع��ل التلمي��ذ ف��ي مواجھ��ة ھ��ذهي، الت��)نظري��ة أو عملي��ة( يبج��ث ع��ن وض��عية مألوف��ة-

.الحاجز

؟ ـ كيف يواجه التلميذ

لك بالتجربة< نبدأ- و م�ننالجاھزة،  بوضع التلميذ أمام ظاھرة حقيقية مستمدة من الواقع

.اھتمامه يمكن أن تثيريمحيطه، والت
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أ يمكن العمل- أويبالنشاط التوثيقي، ).فيديو(مسجلة ا<نط�ق من دراسة وثيقة مكتوبة

؟ ـ كيف يبني التلميذ معارفه العلمية

.الحقائقكل المطروح ليتعرف على يبدأ التلميذ بتحليل المش-

 يح��اول البح��ث ع��ن إمكاني��ة معالجتھ��ا وحلھ��ا انط�ق��ا م��ن أدوات��ه المعرفي��ة المكت��سبة ف��ي-

ب.الفيزياء أ"النمذجة" وھذه المرحلة تدعى  وھي عملية يجب.نموذج تصور أو اعتمادي،

.عليهأن يقوم بھا التلميذ بنفسه و< تفرض

طر- .فرضياتح ھذه النمذجة تؤدي إلى

.تفندھا تؤكدھا أو الفرضية،التجربة ھي وسيلة على المصادقة أو عدم المصادقة على*

؟-ما ھي الوضعية.3  ا2شكالية

):Phillipe MEIRIEU("فيليب مريو" حسب: أسس البناء-1

< يمك��ن تحقيقھ��ا إ< م��ن خ���ل اجتي��از.بمھمـ��ـةقت��رح عل��ى الت�مي��ذ القي��امُي ھ��ذه المھم��ة

 وبفع�ل.تبليغھ�ان، أي المعلوم�ات الت�ي يري�د يتف�ق م�ع أھ�داف المك�وoيمعين، والذــــاجزح

يججملة من  يتمكن من إنج�از م�شروعه الحاجز حتى التلميذ نفسه يواجه ھذادالضغوطات،

ال�ذي ي�رى أن ھ�ذه الح�واجز ض�رورية للتمك�ين م�ن الفك�ر"باش�ر"ويتفق مع فكرة.ميّالتعل

ھ .المادةذه العلمي في تدريس

:ا2شكالية-الوضعيةو ھذه مواصفات

فبع��دما ي��تم..ح��اجز البي��داغوجي ال��ذي تھ��دف إلي��ه الوض��عية ھ��و دوم��ا تج��اوز الھ��دف-1

و يتحد  .تناسبه أو تختار الوضعية التيىتماما، تبنالتعرف عليه

غي الدراسة تبنى حول وضعية-2  تت�يحينظري�ة، والت� سواء تجريبي�ة أو طة،ّبسُمرحقيقية،

.المطروحة باIجابة المنتظرة لھذه اIشكالية بالم�حظة،ؤفرضيات، التنبللتلميذ من تقديم

فإلى التلميذ أمام التجربة يدعى–3 و أي التعبير عن رأيه ن�شاط رضياته قبل ال�شروع ف�ي

.ا&ولية يكون مجبرا من خ�ل توضيح أفكاره على اIفصاح عن تصوراته وبھذا
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 قدرات��ه م��ن أج��لرالحاج��ة، وت��ستنف في��هكلدي��ه، تح��ر الحي��رة تثي��ر اIش��كالية-الوض��عية–4

يتاحلھا، فيقبلھ .لنفسهكھاّلمو

و أدوات–5 اIش��كالية ع��ن-تتمي��ز الوض��عية وھك��ذا.الح��ل< يعل��م التلمي��ذ م��سبقا إج��راءات

 تق�ودهن حاجة التلمي�ذ لح�ل اIش�كالية ھ�ي الت�ي&.الت�ميذاد عرضھا علىـالمشك�ت المعت

.الحل البحث وتطوير أدوات إلى

و الحق�ائق المتناول�ة إبراز مقدار البعد ب�يإلى إن صياغة الفرضيات ترمي–6 ن ت�صوراته

 الت�ميذ الذي ينبغي ا<جتماعية بين-المعرفية أو ا&زمةفھي تثير ما يسمى با&زمة المعرفية

.أفضل نحو تصورات علىالتسييرھا ومعالجتھا في إطار علمي بناء لترقية ھذه

:ا2شكالية-الوضعيةمواصفات.2

ب :منھايجب أن تتحقق بعض الشروط" اIشكالية-الوضعية"حتى تتصف الوضعية

 مج�رد إع��ادةو إ< س��وف تك�ون حلھ�ا، البداي�ة، &دواتذفاق�دا، من�� أن يك�ون التلمي�ذ-

.سابقااستثمار للحل المعروف لديه

و- و يحركھا عنددّكما، يجنُمح إذا كان الحاجز قويا و التصورات التلمي�ذ، المعارف

واويضعھ عل محل تساؤل و بن�اء منھا، ا&قل في جزءىمراجعة،  ليستعد لمواجھتھ�ا

.جديدةأو إعادة بناء تصورات

.للعزائم للحل غير مثبطلالتجاوز، قاب أن يبدوا الحاجز ممكن-

:للتلميذنسبة اIشكالية يجب أن تكون بال-ومنه فان الوضعية

و< أنھاراھتمامه، يشعرمعنى، تثي ذات-  يشعر أنه مطل�وب بتطبي�ق ا&وام�ر تعنيه،

.إ<ليس

تللتجاوز،لمحدد، قاب مرتبطة بحاجز- أوه تبرز تمثي� .تصوراته الذھنية

و< تولد لديه- .أستاذھم يجيبون فقط عن أسئلة تساؤ<ت،

و الت- و نماذج��ه تخل��ق لدي��ه ح��ا<ت ا<نقط��اع أم��ل تجعل��ه يعي��د النظ��ر ف��ي ت��صوراته

.مغلوطةالتفسيرية ا&ولى إذا كانت غير م�ئمة أو 
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ق�در ا<مك�ان حت�ى تف�تح مج�ا<) غير ص�ريحة( أن تكون الوضعية ذات بنية مركبة-

و استراتيجيات مختلفة يمكن  .اعتمادھاواسعا Iجابات متنوعة مقبولة

ن قاعدة مفھوم،( تنتھي إلى معارف عامة- ).قانون

 صياغة المشكلة.3

 حال��ة ا&زم��ةرل��ديھم، وتثي�� ت��صاغ الم��شكلة بحي��ث ت��صطدم بت��صورات الت�مي��ذ الغالب��ة

: ويقترح.للدافعيةالمعرفية التي ھي المحرك ا&ساسي

 ومحيرة، صياغة مثيرة-

 اھتمامھم، تقديم فكرة أو نص الذي يثير-

 وھلة،ية &ول عرض نتيجة تجربة تبدوا غير منطق-

 الحل، تقديم مشكلة تبدوا مستحيلة-

 الت�ميذ، نموذج للتفسير يتناقض مع نماذج-

في-  الظاھر، عرض عنصرين متناقضين

.إليھا الت�ميذ وضع خدعة عادة ما ينـزلق-

؟ ا2شكالية–كيف تبنى الوضعية.4

 الم��ادة الدراس��يةإن:للم��ادة ح��صر الھ��دف المعرف��ي للن��شاط ح��سب ا&نوي��ة ال��صلبة-

 تعب��ر ع��نيالمعرف��ي، والت�� بت��اريخ ھ��ذا المج��الةش��ائكة، مرتبط��تت��ضمن م��شك�ت

 ويقودن��ا البح��ث ع��ن المفارق��ات والحق��ائق الت��ي تثي��ر.ا<ب��ستيمولوجيةا<نقطاع��ات

.التعجب

و الوثائق عن ا&سئلة الجوھرية التي تمكننا من بلورة وضعيات-  البحث في المراجع

 إشكالية حولھا

.الت�ميذ الكشف عن التصورات المھيمنة عند أغلبية-

في<- .التحدي بشكل مثير في لھجة من طرح ا&سئلة نتردد

.مارأيك؟ كيف نفسر ذلك ؟، الخ( السؤال بشكل مفتوح يطرح- (.... 
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و تزويد-  وت�سمح ببن�اء الوضعية بالمعلومات البحث عن الوثائق التي بإمكانھا تغذية

.التوثيق <ستخدام ھذا اختيار الشكل المناسبوالوجيھة،ت التمثي�

 نماذج تطبيقية في العلوم الفيزيائية:الثـالثالفصـل
؟–ـ كيف نقــود وضعــية1  إشكالــية

< عل��ى ن��شاطهدالتلمي��ذ، ا<عتم��اھ��و دوم��ا تن��شيط دور:المب!!دأ-  يك��ون ف��ي وض��عية ال��ذاتي،

.المھمةلية في أداء تفضيل ا<ستق�المتلقي،

االحل، مقدم ا&ستاذ متسعا من الوقت للقيام بتدخ�ت فردية مفيدة توجه سير البحث نحو سيجد-

و .المعلوماتالرأي

:مراحل من أربعة نموذج*

 العـــــــــــرض
)ا8شكالية-تقديم الوضعية(

 الصيـــــــــاغـة
)التفكير المجابھة(

 المصـــــــادقـــة
)اختبار الفرضيات(

ا و لتعزيـــــزالتقـــنين  
و التقويم( و التعميم )التركيب
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ّأسئلة موجھة النشاطات المرحلة

: اSشكالية- تقديم الوضعية• العرض

 ظاھرة/تجربة

 طرح اSشكالية•

من� ماذا أقترح على الت]ميذ

 الحاجز؟/وضعية لتحقيق الھدف

؟�  ما ھي التعليمات التي تقدم لھم

 صياغة الفرضيات• الصياغة

و عرض الفرضيات•  فرز

 كيف يعرض المنتوج؟�

يُقرأ؟�  ھل

يُعرض؟�  ھل

 مرحلة المناقشة• المصادقة

 ا8ختبار التجريبي•

 حوصلة النتائج•

 كيف تكون المناقشة؟�

ا�8  التجربة؟/ختبارما طبيعة

 يقوم بھا اtستاذ؟الت]ميذ؟�

 يساھم فيھا الت]ميذ؟�

 عمل اtفواج؟أي شكل؟�

 دور اtستاذ؟�

و التقنwwwwwwwwwwwwwwwwwين

 التعزيز

 اSجابة/تقديم الحل•

و تفسير اtستاذ•  دعم نظري

 تعميم النتائج•

 اقتراح وضعيات جديدة•

أو(للتقويم  عملية أو نظرية

)تمارين

 فة المبنية؟ما ھي المعر�

 ما مجال ص]حية ھذه المعرفة؟�

أو(ما ھي النشاطات� نظرية

 لتوظيف ھذه المعارف؟)عملية
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و الكفاءات العملية المستھدفة  القدرات
 نشاط الت:ميذ نشاط ا4ستاذ أھداف المرحلة

 العرض
)ا?شكاليةطرح(

 إثارة الحوافز الداخلية*
 للتلميذ

تحJJJJJJJJسيس التلميJJJJJJJJذ•
 بالمشكلة

لتعبيJJر عJJن المJJشكلةا•
و صياغتھا

يخلJJJJJق ظرفJJJJJا أو وضJJJJJعية تJJJJJساعد•
و ا?حJJJJساسالتلميJJJJذ علJJJJى   بالمJJJJشكلة

 طرحھا
يبحJJJث عJJJن روابJJJط بJJJين ا4ھJJJداف•

و  التJJي يريJJد تحقيقھJJا مJJن خJJ:ل المقJJرر
ا4ھJJJJداف التJJJJي وضJJJJعھا الت:ميJJJJذ لحJJJJل 

 المشكلة 
يقتJJرح أحيانJJا مJJشكلة إذا لJJم يتوصJJل•

)المشكلة المبنية(الت:ميذ إلى ذاك

 يعبرون عن مشكلة•
 أحسوا بھا

 يناقشون حول حدود•
و خصائص المشكلة

 يصوغون جماعيا•
 المشكلة

 الصيـاغة
)صياغة الفرضيات(

تقويJJJJة القJJJJدرة علJJJJى•
و التأمل   التفكير

تنميJJJJة القJJJJدرة علJJJJى•
و اشJJJJJJJJJJJتقاق  التجريJJJJJJJJJJJد
و  و المبJJJJادىء الع:قJJJJات

 المفاھيم 
تنميJJJJة القJJJJدرة علJJJJى•

تحديJJJJJJJJJJJJJد المتغيJJJJJJJJJJJJJرات 
و الJJربط لموضJJوع  معJJين

 بينھا

يصغي إلJى ا4جوبJة التJي يقترحھJا•
 الت:ميذ لحل المشكلة 

و• يJJJساعد علJJJى تحديJJJد الفرضJJJية
تسجيلھا عJدم اmسJتھزاء مJن(صياغتھا 
) اmھتمام بھاءالبسيطة، إبداا4جوبة 

يJJJساعد علJJJى تطJJJوير النقJJJاش حJJJول•
 الفرضيات وعلى تكوين مجموعات 

عن• اصJرھا يتأملون المشكلة ويفكرون فJي
.و خصائصھا

و يتبJادلون اtراء مJع• يعبرون عن رأيھJم
 زم:ئھم 

و يتحاورون• و يستدلون  ...يستشيرون
أو• يJJصوغون فرضJJية أو يقترحJJون جوابJJا

 ح: للمشكلة 
اب إذا مJJJJJا تبJJJJJين.المناقJJJJJشة.المناقJJJJJشةي•
mلمناقشةا.لمناقشة.

 المصادقـة
 اختبار(

)اتضيرالف

اكتJJJJJJJJJJJساب عJJJJJJJJJJJادة•
و البحJJJJث عJJJJن  التجريJJJJب

 ا4دلة
اكتJJJJJساب روح النقJJJJJد•

و المراجعة الدائمة  الذاتي
...لyفكار

 إنجJJJازالتJJJدرب علJJJى•
التجارب مJن خJ:ل ابتكJار

و استعمال ا4دوات 
ما• امت:ك القدرة على

و مJJJJJا ھJJJJJو  ھJJJJJو نظJJJJJري
 تطبيقي 

و الوسائل التي تساعد• يوفر ا4دوات
علJJJJى انجJJJJاز التجJJJJارب أو يوجJJJJه إلJJJJى 

و مصادر  ...معينةقراءات
و ينJJدمجي:• حJJظ كيJJف يعمJJل الت:ميJJذ

معھم كعنصر مشارك على قدم المساواة 
 معھم 

يعJJJJضد المجموعJJJJات التJJJJي وجJJJJدت•
 صعوبات في أعمالھا 

و استفJJJJJسارات• يJJJJJستجيب لطلبJJJJJات
 صادرة عن الت:ميذ 

و الخ:صات التي• يصغي إلى النتائج
 توصل اليھا الت:ميذ

و• و أدوات للعمJJJJJJJل يتخيلJJJJJJJون وسJJJJJJJائل
 يفكرون فيھا 

 بحثون عن ھذه ا4دوات ويفكرون فيھاي•
و• يبحثون عن ھJذه ا4دوات أو يبتكرونھJا

 يصنعونھا 
و البحJJJث عJJJن• يرسJJJمون تJJJصميما للعمJJJل

و مراحل سيقطعونھا  و خطوات  شكل
و يستشيرونھم• .يساعدون زم:ئھم

 التقـنـــين
و التقويم( )التركيب

اكتساب القدرة علJى النقJد•
و الحكJJJم  و الجمJJJاعي الJJJذاتي

 الموضوعي 
اكتJJJJJJساب القJJJJJJدرة علJJJJJJى•

و الربط  تنظيم معطيات معينة
و  و اسJJتنتاج خ:صJJات بينھJJا

 نتائج
الكتJJJJJساب القJJJJJدرة علJJJJJى•

و  و تبليغه التعبير عن معطى
 الدفاع عنه 

اكتJJJJJJساب القJJJJJJدرة علJJJJJJى•
و التحويJل مJن مجJال  التعميم

 إلى آخر 

يبJJدي م:حظJJات تJJدفع الت:ميJJذ إلJJى•
ا و اعادة و التعديل  لتجربة المراجعة

يJJJJJJJJساعد علJJJJJJJJى التواصJJJJJJJJل بJJJJJJJJين•
 المجموعات التي تعمل 

يقJJJيم النتJJJائج علJJJى ضJJJوء ا4ھJJJداف•
 التي رسمھا للدرس 

أو-• يتخذ قرارا بتصحيح أو تعديل
اmنتقJJال إلJJى درس آخJJر بنJJاء علJJى مJJدى 

 تحقق أھدافه

و يبحثون عن الع:قJات• ينظمون المعطيات
 بينھا 

و أجوبة عام• و خ:صات ة يصوغون نتائج
و نھائية

و يقارنونھJJا• يحكمJJون علJJى نتJJائج عملھJJم
 بأعمال أخرى 

و يفJJسرون بھJJا معطيJJات• يعممJJون النتJJائج
 أخرى
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ةنمـاذج تطبيقي
:ـ تقديم مثال في الكھرباء1

 الكھربائيةا<ستطاعة:الموضوع*

و الت�وإيجاد:الھدف* و كل من شدة التيار تر ع�قة بين الطاقة المصروفة بين ثنائي قطب

 الكھربائيين

.قانون أوم في التيار الكھربائي المستمر-:التBميذماذا يعرف*

له-:التBميذبعض التصورات عند* . إضاءة المصباح خاصية جوھرية

أو- .بالتوتر شدة اIضاءة تتعلق فقط بشدة التيار

ك- و إن ان�ت مربوط�ة شدة التيار الكھرب�ائي تتغي�ر قيمت�ه بع�د عب�وره عناص�ر ال�دارة حت�ى

.على التسلسل

 مصباحان مربوطان على التسلسل:ا-ولىلوضعيةا

 مرحلــــة العــرض

:طرح ا2شكالية/تقديم الوضعية

.الدارة الكھربائية موضحة بالشكل أدناه

 فولط4,5:عمود

)آ0,3 فولط،6(مصباح أول:مص

)آ0,5 فولط،4(مصباح ثان:�مص

 بوطان على التسلسل مر�، مص�المصباحان مص

� أشد إضاءة من المصباح مص�إضاءة المصباح مص
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مص<<:السؤال* >>؟� أشد إضاءة من المصباح مص� كيف تفسر أن المصباح

 مرحلة الصيــــــاغة

)تحرير كتابي لبعض التوقعات(:كتابي عمل فردي-

".ب من الطاقة، وإضاءته أشد &نه يأخذ أكبر نصي� يوجد قبل مص�مص"

"� يأخذ كل الكھرباء وما يتبقى يأخذه مص�مص"

مص"  ف�إن ش�دة التي�ار ت�نقص طاقت�ه، أو ش�يء م�ا ي�نقص وبالت�الي�عند خروج التيار من

". سوف يضيء بأقل شدة�مص

 أح�دھما مح�ل ا_خ�ر، ف�ي رأي�ك كي�ف�و م�ص� إذا اس�تبدلنا م�ص<<:ال!سؤال•

؟ ؟ لماذا >>تكون إضاءتھما في ھذه الحالة

1مص2مص
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:بعض ا2جابات•

>>".�، &نه موضوع قبل مص� سوف يضيء أشد من مص�مص"<<

>>". سوف يحتجز الكھرباء، وبالتالي تكون إضاءته أشد�مص"<<

، &ن الطاق���ة الت���ي ت���صله تك���ون)إض���اءة خافت���ة( ي���ضيء بت���وھج ض���عيف�م���ص"<<

>>".قليلة

، حي�ث ي�ستفيد م�ن الطاق�ة)-(لىإ(+) &ن التيار من� يضيء أشد من مص�مص"<<

>>".التي تصله والتي تستھلك في سلك المصباح

 مرحلة المصـــــادقة

 الفرضياتمناقشة*

:التجريبيالتحقق

:أنبعد تحقيق التجربة وم�حظة توھج المصباحين، يكتشف الت�ميذ

.� يتوھج بشدة أكبر سواء أكان موضوعا قبل أو بعد المصباح مص� المصباح مص

2مص1مص
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.قترح قياس شدة التيار في نقاط مختلفة من الدارةُي:ا=ستنتاج

.التجربة والقياسات.

< تتغير شدتھا: النتيجة. .إن شدة التيار الكھربائي ھي نفسھا في كافة النقاط

 ھل شدة التيار الكھربائي التي يشير إليھا ا&مبير متر لھا ع�قة بشدة":السؤال•

"؟اIضاءة في المصباح•

إن ا<خ��ت�ف ف��ي ش��دة اIض��اءة يع��ود إل��ى الطاق��ة الكھربائي��ة الم��ستھلكة ب��ين: المBحظ!!ة

.أكثر من أن تكون لھا ع�قة بشدة التيار) والتي يقدمھا المولد(طرفي المصباح 

أن للم��صباحجوھري��ة أن ش��دة اIض��اءة خاص��ية ھ��ل ھ��ي" اIش��كالية ھن��ا  الم��صباح اذ

ا دوما يضيء�مص مصأكثر من ؟�لمصباح

 المصباحان مربوطان على التفرع:الثانيةالوضعية

 تقديم وضعية جديدة: مرحلة العرض

.والتفكير في الوضعية التالية) مجموعة/ أفراد4( يقترح ا&ستاذ العمل بالمجموعات

:السؤال

 عل�ى التف�رع، ف��ي ھ�ذه الحال��ة ول�يس عل��ى�و م��ص�إذا قمن�ا ب�ربط الم��صباحين م�ص"

؟"التسلسل  ھل بإمكانكم التنب�ؤ بم�ا يمك�ن أن تك�ون علي�ه حال�ة اIض�اءة لھ�ذين الم�صباحين

"؟ولماذا
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 مرحلة الصياغة

).على أوراق أو على شفافات للعرض( يتم تحرير اIجابة كتابيا

:اIجابات أمثلة عن

مص: في حالة الربط على التفرع"<< مص أشد من المص�سيضيء المصباح  &ن�باح

>>".� يأخذ أكبر قدر من الطاقة من المصباح مص�مص

 ي��ضيئان ب��نفس ال��شدة &نھم��ا مربوط��ان مباش��رة م��ع�، م��ص�الم��صباحان م��ص"<<

>>.المولد

1مص

2مص
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 مرحلة المصــادقة

:التجربة/ التحقق التجريبي.

مص:النتائج �بخ�ف التوقعات فإن المصباح

، إذن فل�يس دوم�ا نف�س الم�صباح ال�ذي�اح م�صھو الذي يضيء بإضاءة أش�د م�ن الم�صب

.شدته أكبر من ا_خر

؟":السؤال* " كيف يمكن تفسير ھذه المفارقة

.يقترح الت�ميذ إعادة قياس شدة التيار في أجزاء مختلفة من الدارة

مص:المBحظة.  ھي أكبر من شدة التيار ال�ذي�قيمة الشدة المقاسة والتي تجتاز المصباح

مصيجتاز الم .�صباح

< يكفي لتفسير إضاءة المصباح في الحالتين:النتيجة الربط على التسلسل(إن عامل الشدة

).وعلى التفرع

أن-  ش�دة الت�وتر ب�ين طرف�ي الم�صباحين بالن�سبة للتركيب�ات نق�يسفي ھذه المرحل�ة يقت�رح

توتر الكھرب�ائي الث�ثة لمعرفة فيما إذا يمكن تفسير ا<خت�ف في شدة اIضاءة عن طريق ال

.المقاس بين طرفي المصباحين

.المBحظات/ القياسات/ التجربة

.في حالة الربط على التسلسل ھناك توافق-:النتائج

. في حالة الربط على التفرع ليس ھناك توافق-

.< يمكن تفسير إضاءة المصباح بالشدة لوحدھا أو بالتوتر وحده:النتيجة

:الخBصة

تك- ، ف�إن الم�صباح ال�ذي ي�ضيء)حال�ة ال�ربط عل�ى التسل�سل(ون شدة التيار متماثلة عندما

.أكثر ھو الذي يوجد بين طرفيه توتر أكبر
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، ف�إن الم�صباح ال�ذي)حال�ة ال�ربط عل�ى التف�رع( عندما يكون التوتر بين طرفيھما متماثل-

.يضيء أكثر ھو الذي يجتازه تيار أشد

 مرحلة التقنين والتعزيز

نظ- :ل]ستاذري دعم

< يستطيعون الوصول إلى النتيجة بأنفسھم( )الت�ميذ

والت��ي يق��دمھا) الم��صباح م��ث�(لمعرف��ة الطاق��ة الكھربائي��ة الم��صروفة ب��ين طرف��ي م��ستھلك

ف ب�ين: فمن الضروري أن ننظ�ر إل�ى مق�دارين ف�ي آن واح�د وھم�ا) العمود(المولد  الت�وتر

ش الذي  .هزاــتيجطرفيه وشدة التيار

 ا<ستطاعة الكھربائية التي يحدث من خ�لھا نق�ل الطاق�ة الكھربائي�ة:ا=ستطاعةمفھوم←

ش) ثنائي قطب(إلى عنصر من دارة كھربائية ف في شدة التيار :أيتعطى بجداء التوتر

ش.ف= عـه

 التفاعBت الكيميائية: مثال في الكيمياء-2

 احتراق الحديد:ا<حتراقتفاع�ت:الموضوع*

و حفظ الذرات:الھدف*  وضع ع�قة بين حفظ الكتلة

؟*  ماذا يعرف الت�ميذ

:ـ في الجانب المعرفي للموضوع

حي��ث تحت��رق.، النح��اسك، الزن��م، ا&لمني��و مث��ل الحدي��دالھ��واء،احت��راق المع��ادن ف��ي�

 بأكسجين الھواء لتعطي أكاسيد معدنية

�ة، غازية، سائلصلبة:حا=تالمادة توجد في ثBث

�حف المعدنية، معادلةدل^كسجين، ل^كاسي العامة،الصيغ:المعتمدةنماذجال ظالتفاعل،

و الذرات في التفاعل .الكيميائيالكتلة

: التصورات لدى التBميذـ في بعض

" ماديةتليس"،"وزنليس لھا" الغازات خفيفة�
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"ّو ھي أخف من الخشب" عبارة عن بقايا"بعد ا<حتراق ينتج رماد�

 ذا نريد بناءه أو توظيفه؟ما*

عل��ى(بطـ��ـه بحف��ظ ال��ذراترو) الواق��ع ف��ي-عل��ى الم��ستوى الماكروس��كوبي( حف��ظ الكتل��ة

) النموذج–المستوى الميكروسكوبي 

 العرض:ا-ولىالمرحلة

) صوف الحديد(الت�ميذ يعرفون احتراق الحديد�

Fe:الموافقةيعرف الت�ميذ معادلة التفاعل + 2O2 fe3O43

 الوضعية يعرضھا ا&ستاذ•

على شكل سلك(بضع غرامات من صوف الحديد" روبرفال" على كفة ميزان توضع-

).بداخله الھواء(ّالمھوى) رفيع ملتف حول نفسه 

.الميزان يوازن-

ةطرح اIشكالي•

ھ� عن�دما يحت�رق":ال!سؤال� )Fe3O4( كتل��ة أك�سيد الحدي�د المغناطي��سيلك��ل الحدي�د،

:المتشكل

 تساوي كتلة الحديد ا<بتدائية؟•

 أكبر من كتلة الحديد ا<بتدائية؟•

 أقل من كتلة الحديد ا<بتدائية؟•
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 الصياغة:الثانيةالمرحلة

و كتابيا•  كل تلميذ يجيب عن السؤال فرديا

:بعض ا&مثلة من إجابات الت�ميذ•

>>& >>ننا نضيف كتلة ذرات ا&كسجين تكون أكبر

>>تكون أكبر &ننا نضيف ا&كسجين <<

>>للذرات تكون له نفس الكتلة &ن ھناك حفظ <<

ان أك��سيد الحدي��د المغناطي��سي يك��ون ل��ه نف��س كتل��ة الحدي��د &ن ال��ذرات محفوظ��ة <<

و نفس النوع  >>فبجدھا بنفس العدد

با   << و >>لتالي سيختفي تكون أقل &ن ھناك جزء يحترق

 >>ّھو أخف)أكسيد الحديد المغناطيسي(يكون أقل وزنا &ن الرماد    <<

أ خف &نه يتكون من مادة أخف من الحديد    << ّيكون ّ<< 

ّيأخذ ا&ستاذ ا&وراق ويصنف اIجابات•

ة، الكتل���)%50(الكتل���ة نف���سھا-: بع���ض النت���ائج اIح���صائية أعط���ت م���ث�:مBحظ!!!ة°

)%20(الكتلة أقل،)30%(أكبر

 المصـــــــادقة:الثالثةالمرحلة

:مرحلتينوتتم على

)ّا&ستاذ ينشط النقاش بدون أخذ موقف معين من آراء الت�ميذ(: المناقشة-1

و الحجج يجب أن يسمع لھا- .وتناقش كل ا_راء

ث الرأي القائل بنقصّأو< إلىمن المھم أن نسمع� عة، لنسمالكتلّ عدم تغيرمالكتلة،

.الصحيحةفي ا&خير إلى الذين يقترحون اIجابة
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ھذا النقاش يفضي إلى اس�تبعاد بع�ض ا<قتراح�ات الت�ي تب�دوا م�ستبعدة، لك�ن م�ن�

 طرف الت�ميذ 

أيق�وم ا&س�تاذ ب�إجراء التجرب�ة(:التجريب!ي ا=ختبار-2  يق�وم بھ�ا الت�مي�ذ ب�شكلوبنف�سه،

)أعمال فوجية

تص�  ور بروتوكول تجريبي يتم تنفيذه في عمل ا&فواجيحاول مع الت�ميذ

:يمكن تقديم تعليمات تخص سير النشاط مثل�

ض�للتحقق م�ن�  ص�وف الحدي�د ف�ي إن�اء وعل�ى كف�ة المي�زان بع�د تھويت�هعإجابت�ك،

ّجيدا،

ك(وازن الجملة� )1أو عين الكتلة

ع�دة العملي�ةرّيحت�رق، ك�رعل�ى الحدي�د حت�ى) بي�ل( طبق طرف�ي عم�ود كھرب�ائي-

ّمرات ليحترق كلية،

كأو(الميزان في نھاية التفاعل <حظ توازن- )2ّ عين الكتلة

.. ماذا ت�حظ؟- ؟-.......التجربةئج نتائج-...:  : ......... كيف تفسر ذلك

����� ! "���
 �����#�� 

ود عم

غ...=.2ك

��$�%
 
< يح���افظ عل���ى توازن���ه بع���د:المBحظ!!!ات االمي���زان  أن وزن أك���سيد الحدي���دذا<حت���راق،

.بةالمغناطيسي أكبـــر بشكل واضح من كتلة الحديد في بداية التجر



������� 	
���
 ������ ��������������� ���
 � 79

 التقنين:الرابعةالمرحلة

با-ستاذ° : يقوم

 تفسير الزيادة في الكتلة عن طريق مبدأ حفظ الكتلة�

ّيذكر أنه عن�دما نطب�ق مب�دأ حف�ظ الكتل�ة يج�ب أن نأخ�ذ بع�ين ا<عتب�ار ك�ل ا&ج�سام� ّ

و الناتجة عن التفاعل سواء كانت في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية  المتفاعلة

أو(ّيذكر أنه في كل التفاع�ت الكيميائية تكون الكتلة محفوظة� على مستوى الواقع

).على مستوى النموذج(ويمكن تفسير ذلك بحفظ الذرات) ما نشاھد 

 التقويــــم•

 توض��ع ش��معة عل��ى كف��ة:ال!!سؤال1:

الميزان ثم نحق�ق الت�وازن بوض�ع كت�ل

 ). الشكل(ة على الكفة ا&خرى عياري

ھلبعدھا نجعل الشمعة :تحترق،

 يبقى التوازن محقق؟-أ

</نعم

. برر إجابتك–ب

م50ّيحتوي خزان سيارة على:تمرين-2 ھ عندما يحترق البنـزين،ن كغ  تكون كتلةلكلية،

 الغازات المنطلقة أكبر أو أقل أو مساوية لكتلة البنزين ا<بتدائية؟ كيف تفسر ذلك؟

).C8H18ّ نعتبر أن المكون ا&ساسي للبنـزين ھو ا&وكتان:م�حظة(
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 الخاتمـــة
 لقيام ب�إجراء التكيف�ات المناس�بةا من الضروري عمل،إن سند التكوين ھذا اعتبرناه وثيقة

و م��ع البرمج��ة<س��تغ�له ي��شكل م�ئ��م ف��ي وح��دات تكويني��ة بم��ا يتواف��ق و أھ��داف التك��وين

.الميدانالشروط العملية في

و المك���ون و اIرش���ادات الكفيل���ة بإس���ناد المتك���ون ونق���دم ف���ي م���ا يل���ي بع���ض الم�حظ���ات

:المقترحةبخصوص ا&فكار 

:البيداغوجيةحول•

بي� داغوجي��ة تعتم��د عل��ى ق��درة ا&س��تاذ عل��ى تح��سس الوض��عيات الت��ي بامكانھ��ا ھ��ي

و تستثمر قدرات الت�ميذ من جھة أخرى  تحقيق أھداف المنھاج من جھة

 ضرورة التكفل بالتصورات ا&ولية للت�ميذ�

&ن إن الخطأ مسموح� و يفي�دنا ف�ي الك�شف ع�ن م�ا ي�سمىهبه،  جزء مح�رك لل�تعلم

ل  ديھم ليسھل تجاوزھابالتصورات الخاطئة

العم���ل بمجموع���ات م���صغرة ح���سب ت���وفر الوس���ائل(تعتم���د عل���ى الن���شاط الف���وجي�

.ا&خرى أو الحصصةفي حصص ا&عمال التطبيقي) التعليمية

الة، الورشم، القسالمخبر( تسخر فيھا البيئة التعليمية� لتكون محيط استك�شاف ...)خ،

ھل عملي�ة ا<ت�صال ب�ين الت�مي�ذ يم فضاء القسم على نحو ي�سم، وتنظيبإدارة ا&ست

و تبادل المعلومات .كإجراء المناقشة

أو� .التلميذيمكن استغ�ل العمل التجريبي من طرف ا&ستاذ

.يمكن استغ�ل التوثيق العلمي كوسيلة عمل مرافقة أو مكملة للعمل التجريبي�

خ� ط�ي إن اIجراءات المقترحة على شكل مراحل منھجية ليست شرط أن تتم ب�شكل

عل بل تمثل نمطا من استد<ل عام توصف به ھذه كقالب،أو  أنىالطريقة،  ا&س�تاذ

.بمرونةيكيفھا
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فقد يتطلب اختبار فرضية بعد أخرى ب�شكل متسل�سل أو عل�ى العك�س م�ن ذل�ك يت�ابع

 لتكون مرحلة التقنين مرحلة تعم�يم ھ�ذه النت�ائج متوازي،اختبار أكثر من فرضية بشكل 

و<ننسى حال�ة الوض�عيات الطارئ�ة الت�ي يفرزھ�ا الن�شاط التعلم�ي عن�دما.ھاإليالمتوصل

و لك��ن ذات أث��ر  تب��رز حاج��ة التلمي��ذ إل��ى اختب��ار فرض��ية م��ا ل��م يعب��ر عنھ��ا ف��ي البداي��ة

.ھامشخصي 

ع�ادة تك�ون الح�صة العملي�ة(تبرمج الوضعية في حصة واح�دة أو أكث�ر م�ن ح�صة�

).تسبق الحصة التركيبية لحوصلة النتائج

لذليست ھي الطريقة�  تستغل كطريقة مفضلة عن�د الحاج�ة Iث�ارة الدافعي�ةاالوحيدة،

و أھميت���ه ف���ي الت�موض���عيات أكثرلل���تعلم ل���دى ل���ك عل���ى طبيع���ة الھ���دف المت���ابع

يمك��ن الب��دء ببن��اء وض��عيات ب��سيطة يمك��ن ال��تحكم ف��ي مجرياتھ��ا وتناس��ب.المنھ��اج

ركيب�ا ي�ستغرق البح�ث فيھ�ا م�دةتوض�عيات أكث�رمستوى الت�ميذ لتتطور إل�ى بن�اء 

.أطول

 ال�شائعة ل�دى الت�مي�ذ ف�ي الت�صورات القبلي�ة في اتجاه تحديد أھم إجراء بحثيمكن�

ف�ي ش�كل عم�ل(منھاج سنة أو طور كدراسة تشخيصية قب�ل ال�شروع ف�ي ال�دروس

و حسبف، وتصن)جماعي .الدروس تبرمج حسب سير أھميتھا

 علي�ه ض�رورةوالمعت�اد، ليات وق�ت أكب�ر م�ن قد يحتاج تنفيذ إجراءات ح�ل اIش�كا�

و التوجيه الم�ئمين .التكيف مع ھذا العامل ب�عداد

 ف�ي إنج�از بروتوك�و<تقد نحتاج إلى برمجة وس�ائل ل�م يفك�ر فيھ�ا ا&س�تاذ خاص�ة�

.تجريبية من اقتراح الت�ميذ

:التكوينحول أشكال•

 لتحقيق أھداف التكوين يجب العمل على

و المتكونين في توظيف ا<مكانات المتاحة وفرص مبدأ التكامل� بين جھود المكونين

.المقبلةن التكويجالتكوين التي تتفق مع برام
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و التطبيقية في الوضعيات البيداغوجية التي تلبي حاجات� توظيف المعارف النظرية

و مب��ادراتھميعنھ��ا، والت��المتك��ونين المعب��ر  و الت��زامھم  بامكانھ��ا تجني��د دافعي��تھم

.الذاتيواستكمال البحث

ب� و ھذا :تبنى وحدات التكوين لتحقيق الكفاءات المنتظرة

 الوحدة،حصر موضوع°

و المھام المطلوب إنجازھا،°  تحديد استراتيجية العمل

تصور ل]نتاج المرتقب من طرف التكوين في ورشات العمل في صورة وثائق عملي�ة°

ا ،ةلمبنية على ھذه البيداغوجيقابلة ل�ستغ�ل في المواقف التعليمية

و ا&فكار المقدمة التي تن�دمج م�ع الخب�رة المكت�سبة° تطوير النموذج المقترح بما يت�ءم

 ل^ساتذة،من الممارسة البيداغوجية 

.التكوينتطوير أشكال التقويم المرافقة لوحدات°

:بعض موضوعات التكوين على سبيل ا=قتراح•

و تحلي��ل ھ��ذه جم��ع الت��صورات ا&ولي��ة للت�-1 مي��ذ الت��ي تخ��ص برن��امج س��نة دراس��ية

 ...)..منشأھا، أسبابھا(التصورات 

الح�اجز المبني�ة عل�ى أھ�م الت�صورات/ ضبط أھ�داف بع�ض ال�دروس بمفھ�وم الھ�دف-2

و الت���ي فع����  ء، وبن���ا ل���تعلم بع���ض المف���اھيمتمث���ل عوائ���قالوجيھ���ة الت���ي ت���م رص���دھا

.اIشكاليةالوضعيات ا<ستراتيجيات الم�ئمة لتجاوزھا عن طريق

 وف�ق ال�سيرورة المقترح�ة ح�ل اIش�كاليات تصور تسيير حصة عملي�ة وف�ق مراح�ل-3

). تقويم الحل– الحل– بحث عن الحل-مشكل–ھدف(

 تطبيق عملي لحصة تعتمد عل�ى مراح�ل ح�ل الم�شكلة وتقي�يم العملي�ة ف�ي الجوان�ب–4

:التالية
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و قدرتھا على تجنيد-  تفكير الت�ميذ، وجاھة المشكلة

و-  الجماعي، نشاط التلميذ في العمل الفردي

و الكتابي�ة- الفرض�يات، الق�درة عل�ى ص�ياغة( منتوج الت�مي�ذ ف�ي عروض�ھم ال�شفوية

علىعل و تقديمىالتساؤل،  توظي�ف التعم�يم، علىةالتفسيرات، القدر تدوين الم�حظات

،..).جديدةالحل في وضعيات

و استخداممالعمليات، التحك إدارة كفاءة ا&ستاذ على- ة، متابع�الوسائل في عمل الزمن

و ومتقويمھا، وتقديتعلم الت�ميذ  .....الدعم التعليمات

.تقييم ا&ستاذ للھدف المتابع-
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عـــالمراج
 يعقوب نشوان.د-الجديد في تعليم العلوم

ا  الدريج محمد.أ-التعلمية-لعملية التعليميةتحليل

 2002إضبارة الجامعة الصيفية تلمسان- بناء معارفدور حل مشاكل في

)متجم( آرتر مورس-مدارس الفذ في الوقت الحاضر

. الترجمة العربية/روزالنــد درايفــر/ تعلم العلوم باIستكشاف

Apprendre (par) la résolution de problèmes              Roland Charnay 

Construire la formation                                                Pierre Gillet 

Définir une éducation de qualité                                  U N I C E F 

Guide méthodologique pour l’élaboration  d’une situation problème 

 Annexe à apprendre. Oui, mais comment ?   Paris, E S F   3  Ed    

Problème ouvert et situation problème      G. Arsac  G. Germain          

 Mante 

 I R E M Lyon 

عقائمة المراج
1)La didactique fonctionnelle / Michel Minder 

2) Les situations – problèmes en Sciences Physiques / par Mathieu Ruffenach 

3) Didactique des sciences physiques /  Jean Claude Guillaud -IUFM Grenoble.  

4) Enseigner les sciences physiques à partir de situations - problèmes / Guy 

ROBARDET 
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